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Er is in het stormachtige jaar 2009 internationaal en in België 
heel veel te doen geweest over de pers en de media. Er zijn veel 
onheilsberichten uitgesproken en gepubliceerd over een sector 
onder zware druk.  

In dat turbulente afgelopen jaar hebben onze kranten niettemin een uitstekend parcours 
gelopen. Het ambitieuze project - zowel inhoudelijk als qua vormgeving - rond Het 
Nieuwsblad kreeg verder vorm, De Standaard bereikte een nieuw oplagerecord en Les 
Editions de l’Avenir konden hun marktpositie gevoelig versterken in tegenstelling tot de 
markttrend in het Franstalige landsgedeelte. Ondertussen blijven de nieuwssites van Corelio 
absolute marktleider. 

De advertentiemarkt bleef niet gespaard door de economische laagconjunctuur en alle 
creativiteit was nodig om de schade zoveel als mogelijk te beperken. Vernieuwende 
initiatieven binnen Corelio Connect, waarbij een gecumuleerd bereik van de krant met de site 
werd aangeboden, konden de adverteerders overtuigen. Jobat kreeg een sterke boost na de 
lancering van een nieuwe website in september. De bijkomende middelen die werden ingezet 
op de regionale advertentiemarkten en voor de online classifieds hebben hun effect niet 
gemist. 

Passe-Partout blijft het grootste nationale printmedium, maar positioneerde zich ook op de 
markt van de lokale online advertenties onder meer als Google reseller. 

De printingactiviteiten kregen in 2009 af te rekenen met bijzonder moeilijke 
marktomstandigheden gekenmerkt door dalende volumes, structurele overcapaciteit en 
prijsdruk. Door de overname van de heatset-rotatiedrukkerij Nevada-Nimifi in 2008 kon 
Corelio Printing evenwel genieten van consolidatievoordelen en zo zijn concurrentiepositie 
vrijwaren. 

Corelio’s dochter Woestijnvis handhaafde haar sterke marktpositie, onder meer dankzij het 
meermaals bekroonde ‘Van Vlees en Bloed’ en het succes van ‘Loft’, de eerste 
speelfilm-productie binnen Woestijnvis. Met de participatie in het tijdschrift Humo wordt het 
productiehuis straks ook een belangrijke speler op de magazinemarkt. 

Dit alles resulteerde - ondanks uiterst moeilijke omgevingsfactoren - in een bevredigend 
financieel resultaat. Zoals in de meeste bedrijven kon in het afgelopen crisisjaar geen 
omzetgroei worden gerealiseerd, maar hierop werd tijdig gereageerd door een efficiënte 
bedrijfsvoering, de realisatie van schaalvoordelen en een reeks besparende maatregelen. 

Het feit dat Corelio tijdens de economische storm kon terugvallen op zowel een solide 
media- als industriële poot droeg hier ongetwijfeld toe bij. Net als de vele inspanningen van 
alle medewerkers, waarvoor we hen ook van harte willen danken. 

Thomas Leysen
Voorzitter raad van Bestuur

Innoveren blijft de 
boodschap
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Luc Missorten
Chief executive officer

Transitieperiode 

De mediasector ondergaat vandaag een ware omwenteling. Het traditionele inkomstenmodel 
kwam het afgelopen jaar versneld onder druk door de economische crisis. De sector kende 
tegelijkertijd een nooit geziene technologische vooruitgang die leidt tot tal van nieuwe 
producten, diensten en dito businessmodellen.

Het is dan ook niet toevallig dat dit jaarverslag in het teken staat van innovatie. Dit is geen 
toverwoord en het is overigens ook niet nieuw, want onze groep kon haar marktpositie de 
afgelopen jaren enkel verstevigen uitgerekend door op alle fronten fors te vernieuwen.
 
Innovatie zal de komende maanden en jaren verder aan belang blijven winnen. De 
vernieuwing van producten en diensten heeft binnen de mediabedrijven een transitieperiode 
ingeluid die enerzijds het traditionele inkomstenmodel onder druk zet, maar anderzijds 
aanzienlijke investeringen vergt om de technologische vlucht bij te benen. Dit gaat 
onvermijdelijk ook gepaard met nieuwe competentieontwikkelingen voor de medewerkers. 

De samenstelling van het journalistenbestand is ondertussen al ingrijpend gewijzigd. Een 
aanzienlijk aantal redactionele medewerkers focust vandaag nog enkel op de digitale 
producties. Het schrijven van een artikel voor online of print is even waardevol, maar vergt 
meestal wel een andere invalshoek, aanpak en verwerking.

Vermarkten 

De doelstelling voor de komende jaren is duidelijk: het aandeel van innovatieve producten in 
de omzet vergroten. Dat kan door content die initieel werd aangemaakt voor de gedrukte 
krant, via nieuwe technologieën op andere platforms te vermarkten. Binnen Corelio hebben 
we daartoe reeds geruime tijd geleden de aanzet gegeven en zijn tal van nieuwe projecten 
gelanceerd in onder meer de domeinen van online en mobile publishing. 

De krantensector beantwoordt daarmee ook aan een sterke maatschappelijke behoefte die 
ontstaat door een ware stortvloed aan niet gecontroleerde berichten op de informatiesnel-
weg. Krantenredacties kunnen vanuit een betrouwbare nieuwsbrand relevante informatie 
 selecteren en die in een journalistiek verantwoorde context plaatsen. Journalistiek ten dien-
ste van de samenleving, de democratie en de lezer ongeacht welke drager hij of zij gebruikt: 
de krant, een computerscherm, een gsm en straks een e-reader of een iPad.  

Duurzaam

In een toekomstgerichte en innovatiegedreven kenniseconomie ligt de lat zeer hoog voor de 
bedrijven. De mediabedrijven hebben dan ook nood aan een beleid dat hen de nodige 
flexibiliteit geeft om snel in te spelen op wijzigende economische omstandigheden. Hierin is 
een belangrijke rol weggelegd niet enkel voor de overheid, maar ook voor alle stakeholders.
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De maatschappelijke return is aanzienlijk. Het ter beschikking stellen van informatie via 
andere dan printkanalen introduceert nieuwe distributieconcepten. 
Op die manier wordt een belangrijke bijdrage geleverd tot een duurzame kringloopeconomie 
met een zo laag mogelijk grondstof-, energie-, materiaal- en ruimtegebruik. De impact op 
milieu en natuur zal navenant zijn. 
 
De nieuwe generatie mobiele informatiedragers waarmee de nieuwsconsument op elk moment 
en op elke plaats kranten, tijdschriften en boeken kan lezen, vormt tegelijk een deel van de 
oplossing, maar ook een deel van het probleem. Ze dwingen ons straks tot belangrijke keuzes 
zoals over gratis nieuws op het internet, de verdeelsleutel met de technologiereuzen zoals 
Amazon en Apple en het blijven investeren in inhoud waarvoor mensen ook in de toekomst 
willen betalen. 

Partnerships

Maar ook in de transitieperiode zullen de vaste kosten voor het drukken en bezorgen van 
kranten zwaar op de resultaten blijven drukken. Streven naar efficiëntie in dit industrieel 
proces blijft van cruciaal belang, maar de ruimte voor bijkomende efficiënties is ook niet 
onbeperkt. In deze kapitaalintensieve en mature business blijven schaalvoordelen dan ook 
van cruciaal belang. 

De eerste weliswaar bescheiden tekenen van een economische heropleving dienen zich 
ondertussen aan voor 2010, maar in de huidige economische context blijft voorzichtigheid 
geboden. De significante verbetering van de schuldpositie laat ons wel toe om in te spelen op 
opportuniteiten die zich mogelijk aandienen. 

Ook dit jaar zal Corelio verder bouwen op de fundamenten van zijn core competenties: 
betrouwbare nieuwsmerken als drager voor kwalitatieve content, interessante 
communicatieplatformen die inspelen op de vragen van adverteerders en hoogkwalitatieve 
producten van onze grafische divisie.
 

Thomas Leysen Voorzitter Raad van Bestuur
Luc Missorten Chief executive officer 
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Het jaar van de e-reader

‘Innovate or Die’ is zowat de standaardkreet van het legioen mediaconsultants dat 
momenteel de Amerikaanse krantenuitgevers uit hun benarde positie probeert te bevrijden. 
De crisis heeft bij hen immers lelijk huisgehouden. Omdat het merendeel van de 
Amerikaanse kranten in hoofdzaak leeft van de advertentiemarkt, hebben ze nagelaten te 
investeren in de vernieuwing van hun aanbod aan de lezers. Een strategie die hen nu zuur 
opbreekt. 
Bij Corelio zit innovatie gelukkig wel in de genen, zowel in print als online. Al ruim vijftien 
jaar weten we onze marktpositie te verstevigen door op alle fronten fors te vernieuwen. En 
niet in het minst op het vlak van de lezersmarkt. De Standaard heeft zijn marktleiderschap 
in hoge mate te danken aan de mate waarin hij elk jaar weer de krant – zowel visueel als 
inhoudelijk – heeft aangepast aan de wensen van de lezer. Het Nieuwsblad plukt de 
vruchten van een gericht actieplan en slaagt er zo in de neerwaartse spiraal in de verkochte 
oplage te stoppen. Les Editions de l’Avenir van zijn kant gaat voluit voor proximiteit en 
kwaliteit en is daardoor de enige stijger in de Franstalige krantenwereld.

Innovatie in print én online

Ook De Standaard Online is niet toevallig dé standaard. Deze kwaliteitssite dankt zijn meer 
dan evenredig aandeel in de lezers- én advertentiemarkt aan het feit dat hij steeds een 
baken van innovatie geweest is. In 2009 was dat niet anders. De Standaard gooide hoge 
ogen toen hij als eerste West-Europese krant een betaalde applicatie voor de populaire 
iPhone lanceerde en daarin het voortouw nam in de verdere uitbouw van zijn aanbod aan 
betaalde content. Nieuwsblad.be en Actu24.be vernieuwden in 2009 vooral op het vlak van 
lokale berichtgeving met de uitbouw van de gemeentesites. Nieuwsblad.be gaat daarmee 
voluit de strijd aan voor de koppositie bij de Nederlandstalige nieuwssites, terwijl  
Actu24.be zijn bereik met meer dan 20% zag stijgen.
De allergrootste innovatie blijft natuurlijk de introductie van een nieuwe inkomstenstroom 
aan een bestaand businessmodel. Een voorbeeld daarvan is de autosite Vroom.be, de 
jongste jaren uitgegroeid tot een vaste waarde in de online autowereld, zowel op 
redactioneel gebied als op het gebied van auto- en motorzoekertjes. Dagelijks krijgt de 
internaut er gratis een waaier van praktische info, testritten en actualiteit voorgeschoteld, 
samen met een stevige portie tweedehandszoekertjes.
Ook Jobat profiteert ten volle van de vernieuwing: een hertekende website gekoppeld aan 
een stevige marketingcampagne doen Jobat.be uitgroeien tot de grootste Belgische 
commerciële jobsite.
Eveneens het vermelden waard is de participatie in de website Zimmo, een businessmodel 
waarbij makelaars ondersteund worden door softwarepakketten. Dit jonge bedrijf uit het 
Leuvense ontwikkelde een revolutionaire crawling-engine die vrijwel het volledige 
vastgoedaanbod van België op één overzichtelijke website samenbrengt. De bezoeker ziet 
op een handig kaartje welke huizen, gronden of appartementen te koop of te huur staan in 
zijn buurt. 

Caspar van Rhijn
Director innovation
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Vernieuwing hoeft niet steeds technologisch of vormelijk van aard te zijn. Corelio bewees in 
2009 met Creative Lab dat ook adverteerders te vinden zijn voor nieuwe creatieve 
oplossingen die niet alleen een hogere effectiviteit bieden maar tegelijkertijd ook 
merkversterkend werken. 

Enorme uitdaging

2010 kondigt zich aan als een jaar waarin veel van de ingezette vernieuwingstrajecten in 
een stroomversnelling geraken. Algemeen wordt verwacht dat dit jaar de grote doorbraak 
van ‘e-reading’ betekent. E-reading is het lezen op elektronische schermen. Dit hoeft dus 
niet per se een e-reader te zijn, maar kan evengoed op netbook of smartphone. Of waarom 
niet op een tabletachtig toestel nu Apple deze productcategorie met de introductie van de 
iPad op de kaart heeft gezet.
 
Voor krantenuitgevers wordt het een enorme uitdaging om de hoogkwalitatieve 
gebruikservaring die een papieren krant biedt, te vertalen naar een even hoogstaande 
ervaring op een elektronisch scherm. Zonder een handige navigatielaag of extra 
functionaliteit biedt een digitale krant weinig toegevoegde waarde voor bestaande lezers. 
Met een digitale krant wordt immers een hoop mogelijk: denk bijvoorbeeld aan een 
gepersonaliseerde krant naar de interesses of het profiel van de lezer, het toevoegen van 
‘breaking news’ door de dag heen of zelfs het live delen van artikelen of reacties via sociale 
netwerken. Op deze manier zal ook een hele nieuwe generatie lezers - de ‘digital natives’ - 
die misschien wat minder voeling hebben met een papieren krant, kunnen genieten van de 
kwaliteitsjournalistiek die onze nieuwsmerken elke dag weer bieden. Het spreekt voor zich 
dat Corelio ook bij deze innovatie een vooraanstaande rol wil spelen.

Andere belangrijke innovaties die in 2010 op stapel staan, zijn mobiele applicaties die onze 
hoogkwalitatieve content altijd en overal op een erg gebruiksvriendelijke manier 
beschikbaar stellen. Een aantal onder hen zal zelfs gebruik maken van plaatsbepaling, zodat 
de gebruiker het mooiste vastgoedaanbod, de leukste winkeladresjes of de favoriete 
restaurants van de redactie steeds binnen handbereik heeft. Als dat geen vooruitgang is!

Caspar van Rhijn 
Director Innovation
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De Standaard 

Grootste stijger

De Standaard blijft het uitstekend doen. In 2009 is De Standaard zowel procentueel 
(+1,6%) als absoluut (+1.441) de grootste stijger van alle Belgische kranten. De verkochte 
oplage bedraagt 89.063 kranten per dag, en dit in een over het algemeen dalende 
krantenmarkt. Met de webkranten erbij wordt dat zelfs 91.806.

75.000
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85.000

90.000

95.000

100.000

20092008200720062005

Gouden Effie voor 
langlopende campagne

‘Onverantwoord interessant’. Een baseline die al sinds 2004 onlosmakelijk verbonden is met  
De Standaard. Toen riep het reclamebureau LDV United de campagne in het leven, nu werd die 
bekroond met de gouden EFFIE.

EFFIE beloont creatieve reclame die écht werkt. Reclame waarvan bewezen is dat ze de 
doelstellingen heeft bereikt of overtroffen. Door adverteerders wordt EFFIE dan ook erkend als 
dé award bij uitstek in de reclame-industrie.

De baseline ‘Onverantwoord interessant’ wordt consequent gebruikt om met humor De 
Standaard toegankelijker te maken, terwijl toch steeds de nadruk blijft liggen op het 
kwalitatieve karakter van de krant.

onverantwoord interessant

Een foto illustreert. Maar om 
De Standaard iedere dag weer 

onverantwoord interessant te maken, 
gaan wij op zoek naar beelden die 
verder gaan dan louter illustratie. 
Beelden die een verhaal vertellen. 
Onze liefde voor die sterke beelden 
zetten we dit najaar extra in de verf. 

De scherpsTe foTografie 
in De sTanDaarD

op vrijdag 25 september  
verschijnt een exclusieve  

De standaard met uitsluitend 
foto’s van het gerenommeerde 

fotoagentschap Magnum. 
gasthoofdredacteur die dag is 

Magnumfotograaf carl De Keyzer. 
 

www.standaard.be/fotografie

onverantwoord interessant

interessant

onverantwoord interessant

Een foto illustreert. Maar om 
De Standaard iedere dag weer 

onverantwoord interessant te maken, 
gaan wij op zoek naar beelden die 
verder gaan dan louter illustratie. 
Beelden die een verhaal vertellen. 
Onze liefde voor die sterke beelden 
zetten we dit najaar extra in de verf. 

De scherpsTe foTografie 
in De sTanDaarD

op vrijdag 25 september  
verschijnt een exclusieve  

De standaard met uitsluitend 
foto’s van het gerenommeerde 

fotoagentschap Magnum. 
gasthoofdredacteur die dag is 

Magnumfotograaf carl De Keyzer. 
 

www.standaard.be/fotografie

onverantwoord interessant

interessant

Verkochte oplage De Standaard (exemplaren per dag)
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Carl De Keyzer hoofdredacteur

De Standaard van 25 september 2009 is een waar collector’s item. 
Gelegenheidshoofdredacteur Carl De Keyzer stelt de krant samen met enkel foto’s van het 
gerenommeerde foto-agentschap Magnum. Zo illustreert hij waarom hij en zijn collega’s van 
Magnum tot de wereldtop van de fotografie behoren.

De fotokrant kadert in de najaarsactie van De Standaard, waarbij speciale aandacht gaat naar 
de kracht van het beeld. De fotoredactie gaat elke dag weer op zoek naar beelden die verder 
gaan dan louter een illustratie. Beelden die een verhaal vertellen.

Die liefde voor beelden wordt extra in de verf gezet door vijf weken lang elke zaterdag een 
gratis litho van Vlaamse topfotografen weg te geven: Carl De Keyzer, Michiel Hendryckx, Lieve 
Blancquaert, Stephan Vanfleteren en Patrick De Spiegelaere.

V(4bd65h-CADFFA( +ƒ* 
EN VERDER: adressen 74, 

bebouwde com 76-77, 
kruiswoordraadsel 76,
rouwberichten 74, strips 76.

BINNENLAND..................34-47 LETTEREN......................L1-L16
BUITENLAND ....................4-23 OPINIE .............................58-61
CULTUUR ........................24-33 SPORT .............................62-67
ECONOMIE...........48-57, 68-70 TELEVISIE........................78-79

UITGEBREID WEERBERICHT ...................76
Kust wolken..........................7-18°C
Midden-België opklaringen.....................7-19°C
Kempen opklaringen ....................5-20°C

VRIJDAG 25 SEPTEMBER 2009

DAGBLAD / EDITIE
NATIONAAL

86STE JAARGANG, NR. 223
BELGIE € 1,20

NEDERLAND € 1,80
LUXEMBURG € 1,35

GROOT-BRITTANNIE £ 1,4
FRANKRIJK € 1,80

WWW.STANDAARD.BE

‘Ik stoor me aan kerktorenjournalistiek 
en navelstaarderij’
CARL DE KEYZER
Magnum-fotograaf en gasthoofdredacteur

De Standaard innoveert verder

Ter gelegenheid van de Boekenbeurs in Antwerpen 
experimenteert De Standaard met een e-paperversie van 
de krant. Dat betekent dat de krant gelezen kan worden 
op e-readers die het epub-formaat van elektronische 
boeken kunnen weergeven. Een e-paperversie biedt de 
integrale tekst van de krant, maar in een vereenvoudigde 
lay-out.

De Standaard denkt eraan in 2010 een e-paperversie van 
zijn krant te commercialiseren, maar laat dat voornemen 
afhangen van de beschikbaarheid van betere e-readers.

Drie ENA-prijzen

Op de elfde editie van de 
European Newspaper Award, waar 
de vormgeving van 241 kranten uit 
27 landen wordt beoordeeld, 
kaapt De Standaard drie prijzen 
weg. In de categorie fotografie 
scoort de Magnum-krant van Carl 
De Keyzer. Andere winnaars zijn 
de Amerika-special van november 
2008 en de Magritte-bijlage van 
24 mei 2009.

L I E V E  B L A N C Q U A E R T 

Lieve BLancquaert werkt als fotograaf voor De Standaard, schrijft boeken 
(Twee ezels, 1992; Het mooiste licht is tegenlicht, 2007) en maakt televisiepro-
gramma’s (De bende van Wim; het Bourgondisch complot). 

Deze foto is begin dit jaar genomen op Hendryckx’ reis door Europa. Deze 
fotoreeks wordt gepubliceerd in het boek ‘Dolen – Onderweg in Europa’ en zal te 
zien zijn in het FotoMuseum Antwerpen vanaf 27 september 2009.  

Deze foto werd gesigneerd en voor echt verklaard door Lieve Blancquaert

Dit is exemplaar: 

N°

inLijsten? Deze reproductie werd gedrukt op papier dat heel geschikt is om 
in te lijsten. Haal de vier pagina’s uit het magazine. Uw fotoprint is nu 26 cm hoog 
en 35 cm breed en klaar om in te kaderen en aan de muur te worden opgehangen. 
Als uw foto door de verzending onherstelbaar beschadigd is, dan kunt u contact 
opnemen met onze klantendienst op het nummer 070/35.00.55. Wij zorgen ervoor 
dat u een nieuw exemplaar krijgt toegestuurd. 

Gedrukt op gardapat classica 135 gr. 

www.standaard.be/fotografie

De Standaard 
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Rapport van uw burgemeester

Hoe doen uw burgemeester en zijn bestuur het, drie jaar na het aantreden en drie 
jaar vóór de gemeenteraadsverkiezingen? Het Nieuwsblad legt het 
enquêteformulier voor aan meer dan 140.000 Vlamingen en verwerkt de 
resultaten in een grondig en diepgaand rapport, dat in heel wat gemeenten stof 
doet opwaaien.

Een eerste gelijkaardig onderzoek werd al gevoerd eind 2006, onder de naam Het 
Grootste Buurtonderzoek. De bevindingen van dát onderzoek vormen nu de 
uitgangspositie voor Het Rapport van uw Burgemeester. Onderwerpen als 
kinderopvang, veiligheid, snelheidscontroles, seniorenbeleid of 
sportinfrastructuur blijken nog steeds gevoelig te liggen, zowel bij de politici als 
bij de burger.

Dat het rapport van Het Nieuwsblad wel degelijk inslaat, bewijzen de vele 
duizenden reacties op Het Nieuwsblad Online. En ook het feit dat een 
Oost-Vlaamse burgemeester na zijn tweede opeenvolgende slechte rapport de 
sjerp aan de wilgen hangt, is veelbetekenend.

Hoe komt uw burgemeester uit de test? 
Lees Het Rapport van uw Burgemeester op dinsdag 1 december.
307 burgemeesters hebben we getest, zodat iedereen kan lezen hoe er over zijn of haar burgemeester gedacht wordt. Maar liefst 
140.000 Vlamingen spreken zich uit over hun gemeentebestuur. Is dat goed bezig? Voeren uw verkozenen uit wat ze beloven of laten 
ze zaken liggen? Wat u niet mag laten liggen is uw krant van 1 december, daarin leest u Het Rapport van uw Burgemeester.
Een rapport van Het Nieuwsblad en Radio 2.

307
burgemeesters

getest!

RAPPORT
VAN UW BURGEMEESTER

Dit rapport verschijnt ook in

Het Nieuwsblad pakt uit met webshop

Omdat kranten wereldwijd voortdurend op zoek zijn naar nieuwe bronnen van inkomsten, 
pakt Het Nieuwsblad uit met een eigen webshop. De krant heeft al langer ervaring met het 
aanbieden van boeken, cd’s of dvd’s, maar dat gebeurde totnogtoe via bonnen waarmee de 
lezer terecht kan in Standaard Boekhandel. 

Het Nieuwsblad is een krachtig merk dat vertrouwen inboezemt. Alle acties en producten 
die via de webshop aangeboden worden, zijn zorgvuldig gescreend om te zien of ze 
matchen met het doelpubliek. Als dat het geval is, ontstaat meteen een stevige relatie met 
de potentiële koper: als Het Nieuwsblad zegt dat het goed is, dan ís het ook goed.

Nieuwsbladshop.be

Het Nieuwsblad 

De Standaard 
9,7%

Het Nieuwsblad/ 
De Gentenaar 
28,0%

De Tijd 
3,9%

Het Belang  
van Limburg 
10,6%

Gazet van 
Antwerpen 
11,0%

De Morgen 
6,0%

Het Laatste Nieuws/ 
De Nieuwe Gazet 
30,8%

Marktaandelen verkochte 
oplage Nederlandstalige kranten

Bron: CIM - 2009
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ZATERDAG 21 NOVEMBER 2009

WEEKEND
NIEUWE CULINAIRE REEKS

ELKE ZATERDAG
RECEPTEN EN TIPS

KOKEN 
MET

SERGIO
HERMAN

©dba
BRUNCHEN EN UITGAAN MET ROOS VAN ACKER P. 2

Kook thuis zoals Sergio Herman

GRATIS
kookboekje

Deze actie loopt ook in

Het kookboekje ‘Sergio kookt’, 
nu zaterdag gratis bij je vernieuwde weekendkrant.

De lekkerste krant, dat is jouw krant. Vanaf zaterdag geeft topkok Sergio Herman zijn geheimen prijs in 
onze nieuwe weekendkrant. Elke zaterdag bereidt de chef van driesterrenrestaurant Oud Sluis speciaal 
voor onze lezers gerechten die je zo thuis kan klaarmaken, en verklapt hij zijn favoriete shop-, eet-, slaap- en 
reisadresjes. De start is niet te versmaden: nu zaterdag krijg je gratis een kookboekje van 36 bladzijden bij je 
krant, met zijn lekkerste puur Zeeuwse gerechten. Het Nieuwsblad, iedereen… eet mee. 

De krant in het nieuw

Het Nieuwsblad en De Gentenaar hebben hun weekendedities grondig vernieuwd. Niet alleen 
de zaterdagkrant ziet er anders uit, ook de zondagskrant is stevig aangepakt.
De vernieuwing kadert in een modernisering van de krant, die mee aan de basis moet liggen 
van de wederopstanding van Het Nieuwsblad/De Gentenaar. De ultieme ambitie is niet minder 
of niet meer dan de beste communitykrant van Vlaanderen te worden. Dit kan door gelaagd te 
gaan werken, een krant van én-én te worden, met aandacht voor alle rubrieken.

In de vernieuwde weekendkrant wordt gewerkt met een duidelijke structuur: nieuws uit 
binnen- en buitenland, een uitneembaar sportkatern, een stevige portie nieuws uit eigen regio. 
Biz brengt alles voor de consument en over geld, Extra leeft voor vrije tijd en cultuur.
De krant moet ook een gezicht hebben, betrouwbare mensen die met gezag spreken. Enkele 
nieuwe en kritische pennen hebben voor een grotere visibiliteit voor Het Nieuwsblad gezorgd. 
Europa’s beste weervrouw Jill Peeters verzorgt het dagelijkse weerpraatje, nieuwsjager Luk 
Alloo neemt een stevige brok van Het Nieuwsblad op Zondag voor zijn rekening.

De grootste troef is ongetwijfeld Sergio Herman, chef van driesterrenrestaurant Oud Sluis, die 
de culinaire rubriek in Weekend voor zijn rekening neemt. Bij de lancering van de vernieuwde 
weekendkrant was een gratis kookboekje met Zeeuwse recepten van Sergio Herman te krijgen. 
Dit leverde een boost op in de losse verkoop van 50%

Bronzen Effie voor integratiecampagne

Het Nieuwsblad pronkt op de uitreiking van de Effie Awards – prijzen voor reclame die écht 
werkt – met brons voor de campagne “Het Volk leest nu Het Nieuwsblad”.  
Die campagne begeleidde in mei 2008 de integratie van Het Volk in Het Nieuwsblad. Volgens 
het juryrapport slaagde ze erin om op schitterende wijze de lezers te begeleiden in de stap 
naar een vereende en versterkte krant.

Integrated newsroom wordt een feit

In 2009 wordt op de redactievloer werk gemaakt van de “integrated newsroom”: de muur 
tussen print en online wordt neergehaald. Bij Nieuwsblad.be wordt sterk gescoord in de 
zaak-De Gelder, de zaak rond Ronald Janssen, de dood van Frank Vandenbroucke. Niet alleen 
is er een duidelijke voorsprong op de concurrentie, de talrijke verwijzingen op radio, 
televisie of in andere media versterken het merk Nieuwsblad.be. 

Daarnaast wordt er steeds meer aanvullend gewerkt met de krant. Chatsessies met onder 
meer K3, Metallica of griepcommissaris Marc Van Ranst lokken duizenden surfers. Absolute 
primeur is de exclusieve uitzending van de voetbalwedstrijd tussen de Rode Duivels en 
Armenië.

Nieuwsblad.be

Het Nieuwsblad
Het Volk leest nu Het Nieuwsblad
Vanaf zaterdag 10 mei gaat uw krant Het Volk samen met Het Nieuwsblad. Samen maken we een sterkere 
krant waar meer dan een miljoen Vlamingen elke morgen naar uitkijken. Uw krant zal even vertrouwd 
aanvoelen, maar u krijgt er wel een pak extra’s bij. We kijken met nog meer aandacht naar wat u het nauwst 
aan het hart ligt: uw streek, uw stad, uw buurt. We zijn dubbel zo gepassioneerd door sport: van de lokale 
voetbalclub tot de organisatie van de 2 grootste Vlaamse wielerkoersen, de Omloop Het Volk en de Ronde 
van Vlaanderen. En we brengen u nog completere dossiers over wat u echt bezighoudt, van uw pensioen tot 
uw veiligheid. Aan iedereen, welkom bij Het Nieuwsblad.

Samen een sterkere krant
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Enige stijger bij de Franstalige kranten

L’Avenir, Le Jour en Le Courrier zijn de enige stijger in de Franstalige krantenwereld. Met een 
dagelijkse verkoop van 92.930 exemplaren (+0,6%) zien ze hun marktaandeel flink stijgen van 
20,8% naar 21,7%. Daarmee zijn ze een stevige tweede op de Franstalige krantenmarkt, ná de 
kranten van Sud Presse, maar vóór Le Soir en La Dernière Heure. De samenhangende 
redactionele lijn van L’Avenir, Le Jour en Le Courrier, aangestuurd door de nieuwe 
hoofdredacteur Thierry Dupièreux en gebaseerd op kwaliteit en proximiteit, wordt in het 
zuiden van het land fel gesmaakt.
Een speciale vermelding is er ook voor de aanpak van de marketingafdeling. Eind maart wordt 
in maar liefst 800.000 brievenbussen een speciaal samengesteld mini-krantje gestoken. 
Daarin wordt de krant voorgesteld en wordt meteen een abonnement tegen aantrekkelijke voor-
waarden aangeboden.

Regionalisering van Actu24.be

De website Actu24.be voert 
‘proximiteit’ hoog in het vaandel. De 
regionale redacties krijgen dan ook via 
de ‘fil-info’ de mogelijkheid om lokaal 
nieuws rechtstreeks op de homepage 
van Actu24.be te plaatsen.

Bovenaan de webpagina is ruimte 
voorbehouden om snel het plaatselijke 
nieuws onder de aandacht te brengen. 
Dit gebeurt gedecentraliseerd door de 
regionale redacteurs zélf. Zij kregen 
daartoe een speciale opleiding.

Web-tv als link tussen papier en internet

In Bouge draait de studio van de web-tv op volle toeren. Ze staat ter beschikking van alle 
journalisten om er gasten te ontvangen voor een interview. Het uitgeschreven gesprek 
verschijnt niet alleen in de krant, het opgenomen interview wordt ook op de website geplaatst. 
Waardoor de band tussen papier en internet nog nauwer aangehaald wordt.

Editions de l’Avenir

Editions
de l’Avenir 
21,7%

La Libre 
Belgique
10,1%

La Dernière 
Heure
14,8%

Sud Presse
27,4%

Le Soir
19,8%

GrenzEcho
2,3%

L’Echo
3,9%
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GHISLENGHIEN

LA FAUTE
À PRESQUE
PERSONNE

La direction de Carrefour
devrait annoncer ce matin
une importante restructuration
de son enseigne.

● Seulement 3 prévenus sur 14 ont été reconnus coupables de la catastrophe de Ghislenghien.

● Les parties civiles ne comprennent pas pourquoi le tribunal n’a pas suivi le réquisitoire.

● L’affaire n’est sans doute pas terminée. Elle pourrait être rejugée en appel à Mons.

Patrice Gailleterie Étrange person-
nalité. Accusé de l’assassinat de son fils
Corentin, il ne comprend pas comment il
en est arrivé là.

Carrefour
Quel avenir
en Belgique?

Un jury très masculin Dix hom-
mes, deux femmes : la défense a récusé
un maximum d’élé-
ments féminins.

Un être abject C’est ainsi qu’il se
considère après l’horreur commise à
Freyr. Il ose cependant ajouter : « Après
tout le bien que j’ai fait »

Ar
ch

iv
e

Éd
A

CAHIER
CENTRAL 15-16

2-3 et 24 De
fo

or

Assises de Namur : l’accusé
présente ses excuses

 
Té

l.:
08

1/
24

88
11

-i
nf

on
am

@
ve

rs
la

ve
ni

r.b
e 

• 
Q

uo
tid

ie
n

-9
3e

an
né

e 
• 
1,
10

€
 

CAHIER
CENTRAL 32

11

CAHIER
CENTRAL 1

CAHIER
CENTRAL 4
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Bons plans
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Football
Ce que les
clubs pensent
des remises
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Saint-Joseph !
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Spécial Batibouw

notre supplément
Aujourd’huiAAAAA jjjj ddddd’’’’’hhhhh iiii

www.actu24.be
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Nieuwe rubriek: Buzz24.be

Actu24.be lanceert een nieuwe rubriek, Buzz24.be. Daarin verneem je alles over 
zaken die een ‘buzz’ veroorzaken op het web: internetnieuws, websitenieuws, 
celebrities, rare toestanden, grappige filmpjes, enz. 

De rubriek mikt op een jong publiek, door en door internaut en ook meer 
vrouwelijk. Sectoren waarin Actu24.be nog wat achterstand goed te maken heeft 
op de concurrentie. De eerste resultaten zijn stevig: Buzz24.be is meteen goed 
voor bijna 20% van alle pageviews binnen Actu24.be.

Deuzio, de nieuwe weekendbijlage

Productinnovatie is belangrijk. Precies daarom krijgt 
de nieuwe weekendbijlage van L’Avenir, Le Jour en Le 
Courrier een nieuwe look en een nieuwe naam. 
‘Deuzio’ verschijnt voor het eerst op 12 september 
2009.

De weekendbijlage is een ‘tête-bêche’: aan de ene 
kant vind je een compleet televisie-overzicht voor de 
hele week, aan de andere kant staan allerlei tips voor 
ontspanning en vrije tijd. Nieuw is ook het overzicht 
van de meest recente jobaanbiedingen, waarmee 
Jobat zijn intrede doet in de kranten van Les Editions 
de l’Avenir. 

Le Journal des Enfants blijft groeien

De oplage van Le Journal des Enfants, de wekelijkse 
krant voor 8- tot 12-jarigen, blijft maar stijgen. 
Intussen gaat ze vlot boven de 20.000. Dit komt 
vooral doordat steeds meer scholen intekenen. En die 
zijn goed voor ruim tweederden van de oplage van de 
jongerenkrant.

Overigens zijn niet alleen de kinderen blij met JdE. 
Voor de leerkrachten wordt voortaan ook een 
wekelijkse pedagogische bijlage gemaakt, zodat zij 
Le Journal des Enfants nog beter in hun lessen 
kunnen inschuiven.

(c) LES EDITIONS DE L’AVENIR S.A. CE JOURNAL EST PROTEGE PAR LE DROIT D’AUTEUR. LA REPRODUCTION DE TOUT ELEMENT (TEXTE, PHOTO, INFOGRAPHIE), PAR QUELQUE MOYEN QUE CE SOIT, EST SOUMISE A AUTORISATION. TEL : +32 81/248.801 FAX : +32 81/222.840

Depuis la nuit des temps,
nous fêtons le carnaval.
Tant les adultes que les

enfants se déguisent et défilent
dans les rues parsemées de confet-
tis. Le jour principal du carnaval
se déroulera, cette année, le mardi
16 février, jour du mardi gras. Le
mardi gras est une fête chrétienne
qui précède (avant) la période de
carême (40 jours avant Pâques qui
commmence par le mercredi des
Cendres). Pendant ces 40 jours, les
chrétiens doivent jeûner (manger
moins), se priver (avoir moins que
d’habitude) et prier pour se faire
pardonner des fautes commises
durant l’année.
Pour pouvoir profiter une der-
nière fois, avant cette période de
restrictions, tous les excès sont
permis, les règles et les interdits
habituels sont suspendus. On se
déguise, on mange tout ce que
l’on veut, on sort dans la rue, on
fait la fête pendant une journée !

� Une tradition ancienne
Cette tradition a évolué au fil du
temps. Dans l’Antiquité, les Grecs
et Romains faisaient déjà de gran-
des fêtes pour célébrer les dieux.
Comme chez les Romains, au
temps du Moyen Âge, pendant le
carnaval, les rôles entre les person-
nes étaient inversés. L’esclave de-
venait le maître ou la femme deve-
nait un homme. Le carnaval per-

mettait aussi de chasser l’hiver et
de laisser place au printemps. De
nos jours, même si les pratiques
varient selon les régions, le carna-
val reste un moment festif pen-
dant lequel la population oublie
son quotidien et se retrouve pour
faire la fête.
Rio de Janeiro (Brésil), Venise (Ita-
lie), Nice (France) sont les carna-
vals les plus connus dans le
monde. En Belgique, quand on
parle de carnaval, on pense à Bin-
che, et à ses Gilles. Mais de nom-
breux autres carnavals se dérou-

lent dans le pays.

� Binche, cité du carnaval
Quoi de plus naturel pour la ville
de Binche, dont le carnaval est de-
venu une référence, que d’ac-
cueillir le Musée international du
carnaval et du masque ? On peut y
découvrir la tradition carnavales-
que dans sa diversité. Il présente
également de nombreux masques
du monde, utilisés lors de carna-
vals ou autres rites traditionnels.

Pauline Deneubourg
www.museedumasque.be

En savoir +
➜ Le carnaval de Binche
est reconnu, depuis 2003,
« patrimoine culturel et im-
matériel de l’humanité »
par l’UNESCO. Cet orga-
nisme permet de protéger
les traditions dans le
monde.
www.carnavaldebinche.be

➜ D’autres carnavals sont
aussi à découvrir en Belgi-
que : Stavelot , Malmedy,
Andenne, Fosses-la-Ville...

S i on vous dit que saint
Nicolas a fait des heu-
reux, vous ne serez pas

surpris... quoique, nous soyons
quand même au Carnaval ! Le
saint Nicolas dont on vous
parle, c’est celui dont il était
question dans la dictée du Bal-
froid, celle que 411 élèves ont
faite dans la province du Hai-
naut.
Lors de la demi-finale à Mons,
le 6 février dernier, 48 % d’en-
tre eux, soit presque la moitié
des candidats se sont qualifiés.
C’est assez exceptionnel car
d’ordinaire le taux de réussite
ne dépasse pas les 25 %.
Mais comment écrit-on saint
Nicolas ? Faut-il un trait
d’union, une majuscule à saint
ou à Nicolas ? Tous ceux qui
ont mis le trait d’union se sont
trompés. On ne met ce trait
que pour la fête et pas pour le
personnage ! D’autres se sou-
viendront que nourrir prend
deux « r » car on se nourrit plu-
sieurs fois (petit truc à rete-
nir !). Liliane Balfroid, l’organi-
satrice de cette dictée, a dit
qu’il y avait moins d’attrapes
et de participes passés dans
cette dictée mais que c’était le
hasard qui avait voulu ça.
Allez, que cela n’empêche pas
les Liégeois de croire à leur
bonne orthographe ! Le 27 fé-
vrier, c’est dans cette province
qu’aura lui la prochaine demi-
finale !

Le Journal des Enfants

Le temps des
carnavals approche

Sport
Karen Persyn,
une skieuse belge
aux JO p. 6

Bonne nouvelle!
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Le mois de février est
associé aux carnavals.
Mais pourquoi
fêtons-nous, depuis 2
000 ans, cette tradition aux
quatre coins du monde?

Monde
Le Brésil
autorise
un barrage
géant p. 5

Belgique
Que pensez-vous
de l’amour? Des
enfants donnent
leur avis p. 3

Mag
Plus de 1 000
enfants invités
à un opéra p. 7
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Le 16 février, les Gilles de
Binche défileront en
costume dans la ville

GAGNEZ   p. 8
le nouvel 
album 
de Nick Jonas

Monde
Afghanistan : l’étau se resserre autour
des talibans p. 4

Vendredi
12 février 2010

Hebdomadaire
N˚ 880-10

Prix de vente : 1,50 €

www.Buzz24.be
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Tous vos 
programmes télé 

du week-end
et de la semaine

Votre magazine télé et culture

Un Belge
dans Top Chef

 Hebdomadaire • Supplément au journal du samedi 20 février 2010 • N˚ 24

Editions de l’Avenir
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Jobat 

Samen werkgelegenheid stimuleren

Jobat schakelt met een duidelijk omschreven strategie in een hogere versnel-
ling. Alles draait rond drie assen: multimediaal, nationaal en one stop shop. Het 
multimediale uit zich in gerichte inspanningen op online. Nationaal betekent een 
sterkere focus op de Franstalige markt, met onder meer jobaanbiedingen in de 
weekendeditie van Les Editions de l’Avenir. One stop shop staat voor het samen-
brengen van de salesteams: iedereen verkoopt jobs voor àlle Corelio-media.

Daarnaast pakt Jobat uit met een aantal originele initiatieven. De Jobat Challenge 
daagt bedrijven uit om via een slim initiatief de werkgelegenheid te stimuleren. 
Wat dit initiatief inhoudt, kan heel uiteenlopend zijn: extra mensen aanwerven, 
opleidingen geven, nieuwe kansen creëren…

Enige voorwaarde is dat het bedrijf echt een inspanning moet doen om de werkge-
legenheid aan te zwengelen. Want wat voor één bedrijf een grote uitdaging is, kan 
voor een ander bedrijf een kleine moeite zijn.

The Jobat Challenge wordt ondersteund door een uitgebreide campagne op radio 
en televisie, in de belangrijkste Vlaamse winkelstraten worden grote billboards 
geplaatst.

THE JOBAT
CHALLENGETHE JOBAT
CHALLENGE

samen 
werkgelegenheid

stimuleren

www.jobat.be/challenge
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Dubbeldik geslaagd!

In het weekend van 5 december rondt Jobat zijn 
Jobat Challenge af met een dubbeldik nummer: 
meer dan 100 werkgevers brengen hun 
jobaanbod paginagroot bij de werkzoekenden. 
Tegelijk staan 7.140 open functies op Jobat.be. 
Alsof er nooit een crisis is geweest.

Jobat bewijst hiermee dat de gekozen strategie 
van multimediale one-stop-shop werkt. In een 
arbeidsmarkt die sterk onder druk staat, 
blijken werkgevers en werknemers toch nog 
steeds open te staan voor innovatieve 
producten in combinatie met een 
actualiteitsgebonden en positieve 
mediacampagne.

Samenwerking met Stepstone

Jobat.be en Stepstone.be slaan de handen in 
elkaar. Daardoor nemen zij de absolute 
marktleiderspositie in op de Belgische markt van 
rekruteringssites. Dankzij deze samenwerking 
wordt online rekruteren heel wat efficiënter, 
aangezien werkgevers via één en hetzelfde kanaal 
ruim 7 op 10 van alle online werkzoekenden in 
België kunnen bereiken.

Door de producten te bundelen, krijgen 
rekruteerders waar ze om vragen: één posting die 
zo goed als iedereen bereikt. Ook de werkgevers 
die een printadvertentie plaatsen in de Jobat-krant 
via het Jobtimiser Pro alles-in-één-pakket, krijgen 
extra visibiliteit: hun jobadvertenties verschijnen 
zowel op Jobat.be als Stepstone.be.

Jobat 

Op zaterdag 5 december draagt De Standaard meer dan ooit jobs in het hart

Onder impuls van de Jobat Challenge sturen meer dan 100 bedrijven samen met Jobat een 
sterke en positieve boodschap uit. Het resultaat vindt u aanstaande zaterdag 5 december in het 
hart van De Standaard: een méér dan dubbeldikke Jobat met meer dan 1.000 jobaanbiedin-
gen. Een unieke Jobat dus. Een echte stimulans voor de arbeidsmarkt. Of u nu op zoek bent naar 
een job of niet, de Jobat van 5 december wordt er een om aan uw hart te drukken.

Adverteren in dit nummer? Bel uw Jobat contactpersoon op 02 467 27 27 en geniet van
onze uitzonderlijke voorwaarden.

THE JOBAT
CHALLENGETHE JOBAT
CHALLENGE

samen 
werkgelegenheid

stimuleren
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Bron: CIM - Metriprofil

Sterkst groeiende Belgische jobsite

De combinatie van een volledig vernieuwde website en een stevige marketingcampagne heeft 
Jobat.be duidelijk geen windeieren gelegd: zes maanden na de vernieuwing is Jobat.be 
uitgegroeid tot de grootste Belgische commerciële jobsite. Elke maand telt de site meer dan 
500.000 unieke bezoekers.

Volgens de halfjaarlijkse CIM Metriprofilstudie stijgt het aantal Nederlandstalige bezoekers in 
de periode van mei tot oktober 2009 met 54 procent, het aantal Franstalige bezoekers met 37 
procent. Dit bewijst dat de inspanningen die Jobat levert om uit te groeien tot een nationaal 
rekruteringsplatform renderen.

Nettobereik op maandbasis (unieke bezoekers)
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Corelio Printing 

Verdere internationalisering

De moeilijke marktomstandigheden maken 
het nog meer dan vroeger nodig om verder 
dan de eigen landsgrenzen te kijken. De 
overname van Nevada-Nimifi in 2008 opent 
de deur vooral naar Frankrijk, waar in 2009 
de vruchten van geplukt worden.

Na een eerder bescheiden aanwezigheid op de 
vakbeurs Intergraphic 2008, trekt Corelio 
Printing fors de registers open op de editie 
2009. En dat rendeert. Zo mag Corelio Nevada 
Printing wekelijks de Belgische editie van 
Paris-Match drukken en zijn er ook diverse 
orders voor Franse culinaire magazines.

Ook in Nederland staat Corelio Printing sterk. 
Zo worden maar liefst 15 titels uit de 
Nederlandse top-100 van tijdschriften bij ons 
gedrukt. Met als uitschieter ‘Linda’, de 
moeder van alle personality magazines. Toch 
blijft het hard werken aan het marktaandeel, 
vooral nu ook Duitse drukkerijen hun oog 
hebben laten vallen op de Nederlandse markt.

Zorg voor het milieu

Corelio Nevada Printing heeft respect voor het milieu. Na de eerder behaalde ISO 
14001-certificatie en het FSC-certificaat (Forest Stewardship Council), wordt nu volop werk 
gemaakt van PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes). 

Duurzaam beheer van bossen houdt in dat men rekening houdt met zowel de economische, de 
ecologische als de sociale functies die het bos vervult. Nu en in de toekomst. De Chain of 
Custody garandeert dat producten met een FSC- of PEFC-keurmerk daadwerkelijk uit een 
duurzaam beheerd bos afkomstig zijn. De certificering van elke stap in deze keten gebeurt 
door onafhankelijke, externe auditoren.

UniDrum voor hoge oplages

In Erpe-Mere wordt een UniDrum verzamel- en hechtstraat in gebruik genomen, het nieuwe 
state-of-the-art hechtsysteem van Ferag. Met zijn hoge snelheid, in combinatie met minimale 
papiermanipulatie en stabiel lopen dankzij het drumprincipe, kan deze machine hoge oplages 
verwerken bij zeer korte doorlooptijden.

Het Quality Eye camerasysteem is gebaseerd op beeldherkenning, en daardoor zijn, in 
combinatie met de geavanceerde diktecontrole, ontbrekende katernen, verkeerde katernen of 
dubbele katernen volledig verleden tijd. De slechte exemplaren worden feilloos automatisch 
uitgesluisd.

De UniDrum is ook uitgerust met een kaartenklever voor het kleven van kaarten en monsters. 
Specifieke ontladingsapparaten, kruiselings binden en automatisch op pallet stapelen 
behoren uiteraard tot de mogelijkheden.

Organisatie dichtbij  
de klanten

Corelio Printing staat in België aan de top 
van de drukkerijen. Het samengaan van 
Corelio Printing en Nevada-Nimifi heeft 
in één keer een dubbel zo groot bedrijf 
opgeleverd met een complementair ma-
chinepark. Door een gericht streven naar 
efficiëntie blijft de drukkerij competitief 
in moeilijke marktomstandigheden.

Beide deelbedrijven hebben altijd al 
bijzonder veel aandacht gehecht aan 
klantvriendelijkheid. En dat blijft ondanks 
de schaalvergroting ook in de toekomst 
een aandachtspunt. Een persoonlijke aan-
pak is zeker een meerwaarde in de huidige 
moeilijke marktomstandigheden en vraagt 
van de medewerkers en de organisatie een 
grote flexibiliteit.
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Alliantie met Google AdWords

Corelio sluit een strategische overeenkomst met Google voor de verkoop van Google AdWords™ 
advertenties aan lokale en regionale adverteerders in België. Deze overeenkomst stelt Corelio in 
staat om de kracht van zijn eigen online advertentieproducten te combineren met Google 
AdWords, het grootste online advertentiesysteem ter wereld. 

De gespecialiseerde Passe-Partout-teams bieden met hun bestaande knowhow zowel in het 
Noorden als in het Zuiden een belangrijke meerwaarde voor dit samenwerkingsverband. Zij zullen 
met de tools en ondersteuning van Google instaan voor de opmaak, het beheer en de 
voortdurende optimalisatie van de campagnes.

AdWords is het online advertentiesysteem van Google, dat adverteerders de mogelijkheid biedt 
om relevante advertenties weer te geven naast en boven de zoekresultaten op het exacte moment 
dat gebruikers op zoek zijn naar specifieke producten of diensten. Bovendien kunnen de 
advertenties gericht worden op een specifieke geografische locatie, zodat enkel potentiële 
klanten uit de juiste regio de advertentie te zien krijgen.

Passe-Partout

Grootste perstitel van het land

Het belang van proximiteit

Voor het vijfde jaar op rij groeit Passe-Partout, 
voornamelijk in Oost- en West-Vlaanderen, 
Vlaams-Brabant, Henegouwen en Namen, en 
bereikt wekelijks 4.428.000 lezers, goed voor 
een marktaandeel van 42,9%. Passe-Partout 
blijft zo de grootste nationale perstitel bij de 
huis-aan-huisbladen en kan mede daardoor 
zijn marktaandeel op de advertentiemarkt 
afschermen, ondanks het feit dat de regionale 
advertentiemarkten het afgelopen jaar onder 
druk stonden.

Door enkele opvallende inhoudelijke ingrepen brengt Passe-Partout het lokale nieuws nóg 
dichter bij de lezer. Zo krijgt de redactie meer ruimte op de voorpagina, wat meteen ook het 
krantengevoel versterkt. De foto is groter, evenals de titel. Een vervolgartikel op pagina 3 
nodigt de lezer uit om zijn Passe-Partout te openen. Verwijzingen naar de rubriek over 
mensen en hun verhalen en naar de lokale agenda streven hetzelfde proximiteitsgevoel na.

Sleutelen aan efficiëntie

Ad Force One – een zinspeling op het Amerikaanse presidentiële vliegtuig Air Force One –  
is op volle kruissnelheid. Uitgangspunt van Ad Force One is het creëren van één afdeling 
Corelio Advertising Operations, ten dienste van de verschillende verkoopregies binnen de 
Corelio-groep. Ad Force One streeft met andere woorden naar een eenheid van opereren, 
met als hoofddoel dat de klant centraal komt te staan. Dit moet gebeuren door het aanreiken 
en beheren van een aantal tools. Deze tools zullen de verkoopprocessen efficiënt en 
performant laten verlopen en ook de efficiëntie van de backoffice zelf verbeteren. Daardoor 
moeten de salesmensen ook meer tijd en ruimte krijgen voor contact met de klanten, wat 
alleen maar de klanttevredenheid kan verhogen.

Passe-Partout blijft verrassen en verrijken. Tot eind april verhoogt onze krant 
uw koopkracht. Zoek de rode vierhoeken in de advertenties van handelaars uit 
uw buurt.Elke vierhoek bevat een exclusief lezersvoordeel. Mis Passe-Partout 
zeker niet in april en haal nog meer rendement uit uw brievenbus.

Passe-Partout, elke week in uw brievenbus.
Profiteer binnenkort van onze Koopkracht-actie.

VERRASSEND VERRIJKEND
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E-media 

1.140.3151.495.498 

450.211

surfers voor 
De Standaard Online

surfers voor 
Nieuwsblad.be

surfers voor 
Actu24.be

Corelio blijft met voorsprong de grootste 
online nieuwsleverancier. De nieuwssites 
Standaard.be, Nieuwsblad.be en Actu24.be 
bereiken op maandbasis samen 2.340.483 
individuen. Dat betekent maar liefst een kwart 
van de Belgische populatie ouder dan twaalf 
jaar. Dat blijkt uit de Metroprofilstudie van 
CIM, die de bereik- en profielcijfers van de 
aangesloten sites meet.
In het zuiden is Actu24.be opnieuw één van de 
sterkste stijgers. Met een groei van maar liefst 
20,4% wipt Actu24.be over 7sur7. Actu24.be 
blijft net zoals bij de vorige golf ook groter dan 
Lalibre.be. Zo profileert Actu24.be zich meer 
dan ooit als dé online referentie voor regionaal 
nieuws. Actu24.be lanceerde in 2009 een 
aantal nieuwigheden zoals chatsessies met 
politici en sporters, Buzz24 voor alle glam- en 
gossipnieuws.

De Standaard Online wordt met een stijging 
van 7% opnieuw bevestigd als marktleider in 
het kwalitatieve segment. 

De Standaard lanceerde vorig jaar een aantal 
vernieuwende initiatieven zoals een nieuw 
verkeerskanaal, een eigen iPhone-applicatie, 
een e-reader versie, … De Standaard Online 
won ook de hoofdprijs in de categorie 
nieuwssites op de Clickx-verkiezing van de Site 
van het Jaar. 

Facebook, Netlog en andere social sites zijn 
steeds meer aanwezig in het internetleven van 
de burger. De Corelio-sites zijn ook op de trein 
van de social media gesprongen. Alle 
nieuwssites hebben hun eigen 
Facebook-fanpage, waar de fans het beste van 
het beste kunnen ontdekken en er hun mening 
over geven. 

Voor specifieke acties zoals Fan van het 
weekend, de BHV (beha-loze vrijdag) of de 
muziekfestivals worden aparte pagina’s 
aangemaakt, die duizenden mensen lokken. 
Daarnaast wordt Twitter gebruikt als medium 
om ons nieuws met de buitenwereld te delen. 
De eigen sites zijn ook steeds meer social 
friendly, met alle mogelijke tools die de surfer 

toelaten om content makkelijk en snel te delen 
met zijn of haar vrienden.

Nieuwssites blijven marktleider 

Mee met de social media

Nettobereik: op maandbasis

De Standaard Online 
Nettobereik: 12,3% van  
alle surfende Belgen 

Nieuwsblad.be 
Nettobereik: 16,2% van  
alle surfende Belgen
 
Actu24.be 
Nettobereik: 4,9% van  
alle surfende Belgen  

Na eliminatie van dubbels,  
bereikt Corelio maandelijks  
2.340.483 mensen, goed voor een  
nettobereik van 25,3% van alle  
surfende Belgen.
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E-media 

Standaard.be Nieuwsblad.be Actu24.be

De Standaard krijgt eigen iPhone app

In 2008 werd De Standaard Mobile gelanceerd die inmiddels 
uitgroeide tot de meest bezochte nieuwssite op het mobiele 
internet in België. Duizenden Vlamingen volgen de actualiteit 
nu ook als ze onderweg zijn, via hun smart phone of PDA.

De Standaard Mobile brengt het nieuws in een snelle, sobere 
en overzichtelijke vorm, die toegankelijk is voor elke gsm met 
internettoegang. Ook de eenvoudigste apparaten. Dat blijft zo. 
Maar eigenaars van een meer gesofisticeerd toestel 
verwachten een rijkere gebruikservaring.
Eigenaars van een Apple iPhone zijn al de belangrijkste groep 
gebruikers van De Standaard Mobile. Zij kunnen de artikels 
van De Standaard nu ook op een andere manier lezen: via 
De Standaard iPhone app.

De gebruiker treft een vertrouwde iPhone interface aan, die 
toelaat om snel de verschillende rubrieken te doorlopen. 
Toegang tot alle berichten is bliksemsnel, zelfs op een trage 
verbinding, omdat de verhalen op het toestel worden 
opgeslagen. Daardoor kunt u ook lezen zonder verbinding. 
Bent u wél op het internet aangesloten, dan worden de 
verhalen automatisch ververst.

De lancering van een eigen iPhone app is ook om een andere 
reden een belangrijke stap. De app wordt namelijk 
aangeboden voor 3,99 euro. Een heel bescheiden bedrag, 
maar wel een breuk met het lang ingeburgerde idee dat alle 
inhoud op het internet gratis is. 

Corelio-sites winnen verkiezingen

De regionale verkiezingen van 2009 vormen zoals altijd een belangrijke test voor de snelheid, 
degelijkheid en betrouwbaarheid van de nieuwssites. Niet alleen de papieren kranten De 
Standaard, Het Nieuwsblad/De Gentenaar, L’Avenir, Le Jour en Le Courrier, maar ook de sites De 
Standaard Online, Nieuwsblad.be en Actu24.be zetten een prachtig resultaat neer met de 
verkiezingen.

Aan Nederlandstalige kant houdt het kartel DSO/NBO stevig stand. Beide sites halen op de 
verkiezingszondag ongeveer evenveel unieke bezoekers: 228.224 voor De Standaard Online, 
227.922 voor Nieuwsblad.be. Qua pageviews eindigt De Standaard Online op een 
indrukwekkende 3,8 miljoen, Nieuwsblad.be op een sterke 1,6 miljoen.

In het Franstalige landsgedeelte piekt Actu24.be op de verkiezingsmaandag: maar liefst 81.893 
unieke bezoekers, samen goed voor 117.000 bezoeken en 528.000 pageviews. Hier werkt de 
campagne op Google uitstekend: 38.000 van de 117.000 bezoeken komen binnen via de 
zoekgigant.

Dit schitterende resultaat is het gevolg van samenwerking over alle afdelingen heen, redacties, 
marketing en IT. Ook de taalgrens vormt geen belemmering. De resultatenmodule werd samen 
ontwikkeld door De Standaard Online, Nieuwsblad.be en Actu24.be.
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Newsbrand Qualifier wint AMMA

De Newsbrand Qualifier van Corelio Connect gaat op de Annual Masters of Media Awards 
(AMMA) lopen met de trofee van ‘Best Media Research of the Year’. Jaarlijks beloont de 
Groep voor Research en Planning adverteerders, mediabureaus, reclamebureaus en/of 
exploitanten die op een creatieve, spraakmakende, vernieuwende manier een 
mediastrategie hebben neergezet.

Newsbrand Qualifier – waar naast Corelio Connect ook andere uitgevers zoals Régie 
Générale de Publicité (IPM), Rossel Advertising of Trustmedia (Mediafin) ingestapt zijn – 
meet het gecombineerde bereik van kranten, websites en magazines/supplementen van alle 
Belgische newsbrands. Dankzij de Newsbrand Qualifier kan in België echt aan crossmediale 
mediaplanning gedaan worden.

Connectometer meet ‘emotional value’

In samenwerking met het onderzoeksbureau Profacts lanceert Corelio Connect de Connectometer: 
de eerste barometer die de impact van multimediale campagnes in kaart brengt. Naast 
tradtionele impactbarometers zals herkenning, attributie en nuttige score, meet de 
Connectometer ook duidelijkheid, originaliteit en inhoud van de advertentie. Vernieuwend is dat 
ook een ‘emotional value’ aan de advertenties wordt toegekend.

Marktaandelen bereik print + internet

News Cocktails à la carte

In samenwerking met Régie Générale de Publicité (IPM) 
serveert Corelio Connect de adverteerders een nieuw recept: 
de News Cocktails. Een unieke mix van zorgvuldig geselec-
teerde nationale kranten en hun websites, perfect afgestemd 
op het gewenste doelpubliek en de doelstellingen van de 
 adverteerder.
Afhankelijk van het doelpubliek is er de News Cocktail Quali-
ty, met La Libre en De Standaard, dé nationale kwaliteitskran-
ten en hun websites. De News Cocktail Quality wordt verder 
op smaak gebracht met advertentieruimte in De Standaard 
Magazine en La Libre Essentielle: de News Cocktail Quality & 
Lifestyle. Met de News Cocktail Proximity adverteert de klant 
in de meest gelezen regionale kranten en hun respectieve 
websites: Het Nieuwsblad, Les Editions de l’Avenir en La 
Dernière Heure.

Corelio Connect

News 
Cocktails
Uniek nationaal aanbod 
Combi Print/Web

1 week krant + magazine + online 
Bron: newsbrand qualifier 2009

De Persgroep 
23%

Corelio 
26%

Concentra 
17%

Rossel 
15%

IPM 
12%

Mediafin 
7%
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Waarschijnlijk de beste fictiereeks ooit

Superlatieven zijn niet uit de lucht wanneer 
de verzamelde pers het heeft over ‘Van 
Vlees en Bloed’. De beste fictiereeks ooit, 
zoals deze reeks van Woestijnvis in Het 
Nieuwsblad bestempeld wordt, overheerst 
de Nacht van de Vlaamse Televisiesterren. 
Ze wint maar liefst in vier categorieën.

‘Van Vlees en Bloed’, een geesteskind 
van Michiel Devlieger en Tom Van Dyck, 
vertelt het verhaal van de slagersdynas-
tie Vangenechten. Geen drama, maar 
entertainment van de bovenste plank. 
Televisiesterren gaan naar slagersknecht 
Koen De Graeve (beste acteur) en slagers-
vrouw Sien Eggers (beste actrice).

Bovendien bekroont de vakjury de reeks 
als beste fictieprogramma en is er ook de 
publieksbekroning als populairste televisie-
programma.

De Televisiesterren misstaan niet in de 
trofeeënkast van ‘Van Vlees en Bloed’, waar 
ook de Ha! van Humo prijkt naast de prijs 
van beste miniserie op het televisiefestival 
van Monte Carlo.

Overigens laat Woestijnvis zich nog 
meer gelden op de Nacht van de Vlaamse 
Televisiesterren. Beste entertainment-
programma wordt ‘De Slimste Mens ter 
Wereld’, beste presentator is  
Erik Van Looy.

Humo versterkt Corelio-portfolio

Sanoma Magazines Belgium en De Vijver, de holding 
boven Woestijnvis, zetten een joint venture op stapel 
voor het weekblad Humo. De Vijver krijgt de 
dagelijkse leiding en verwerft 49% van de 
Humo-aandelen.  
Sanoma neemt op zijn beurt een participatie van 25% 
in Woestijnvis, dat zich binnen De Vijver toelegt op 
audiovisuele producties.

Humo, met een wekelijkse oplage van meer dan 
225.000 exemplaren, is sinds jaar en dag een 
bijzonder sterk merk in de Nederlandstalige 
tijdschriftenmarkt en versterkt in aanzienlijke mate de 
portfolio van Corelio. 
De medewerkers van Humo verhuizen naar de 
kantoren van Woestijnvis. Slimste Mens-eindredacteur 
Sam De Graeve stapt over naar Humo, waar hij samen 
met Jörgen Oosterwaal de hoofdredactie vormt.

Flanders Classics groepeert voorjaar

De Vijver organiseert voortaan De Ronde van 
Vlaanderen, Omloop Het Nieuwsblad en 
Parijs-Brussel, wedstrijden die voorheen in 
handen waren van Het Nieuwsblad, dat 
prominent zijn naam blijft verbinden aan 
deze wielerwedstrijden.

Maar De Vijver gaat nog verder. Onder de 
noemer Flanders Classics worden de handen 
ineengeslagen met organisatoren van andere 
Vlaamse voorjaarswedstrijden. De Ronde 
van Vlaanderen wendt zijn sterke positie 
binnen de internationale wielerwereld aan 
om de andere Vlaamse voorjaarswedstrijden 

mee op te tillen. Vlaanderens mooiste gaat 
intensief samenwerken met de Omloop Het 
Nieuwsblad, Dwars Door Vlaanderen, 
Gent-Wevelgem, de Scheldeprijs en de 
Brabantse Pijl. Door die samenwerking 
krijgen drie van de zes wedstrijden op de 
internationale wielerkalender een betere 
plek. De selectieve Brabantse Pijl komt 
voortaan vóór het drieluik Amstel Gold Race, 
Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik. De 
Scheldeprijs vindt zijn plaats tussen de 
Ronde en Parijs-Roubaix, en Gent-Wevelgem 
komt op de zondag tussen Milaan-San Remo 
en de Ronde.

Woestijnvis

14 WIELRENNEN WEEK
END

ZATERDAG 27 FEBRUARI 2010

OMLOOP HET NIEUWSBLAD
27 februari 2010

DWARS DOOR VLAANDEREN
24 maart 2010

GENT-WEVELGEM
28 maart 2010

DE RONDE VAN VLAANDEREN
4 april 2010

SCHELDEPRIJS
7 april 2010

DE BRABANTSE PIJL
14 april 2010

www.flandersclassics.be

■ QUICK STEP
1. Tom Boonen
2. Stijn Devolder
3. Sylvain Chavanel (Fra)
4. Wouter Weylandt
5. Iljo Keisse
6. Kurt Hovelynck
7. Maarten Wynants
8. Jurgen Van De Walle
■ OMEGA PHARMA-LOTTO
11. Greg Van Avermaet
12. Jürgen Roelandts
13. Leif Hoste
14. Mickael Delage (Fra)
15. Sebastian Lang (Dui)
16. Gerben Löwik (Ned)
17. Staf Scheirlinckx
18. Michiel Elijzen (Ned)
■ TEAM COLUMBIA-HTC
21. Lars Bak (Den)
22. Gert Dockx
23. Jan Ghyselinck
24. Adam Hansen (Aus)
25. Hayden Roulston (NZl)
26. Aleksejs Saramotins (Let)
27. Marcel Sieberg (Dui)
28. Martin Velits (Svk)
■ TEAM MILRAM
32. Servais Knaven (Ned)
33. Roy Sentjens
34. Wim De Vocht
35. Markus Eichler (Dui)
36. Peter Wrolich (Oos)
37. Roger Kluge (Dui)
38. Niki Terpstra (Ned)
■ RABOBANK
41. Oscar Freire (Spa)
42. Nick Nuyens
43. Sebastian Langeveld (Ned)
44. Maarten Tjallingii (Ned)
45. Rick Flens (Ned)
46. Jos van Emden (Ned)
47. Tom Leezer (Ned)
48. Dennis van Winden (Ned)
TEAM SAXO BANK

51. Stuart O’Grady (Aus)
52. Baden Cooke (Aus)
53. Matti Breschel (Den)
54. Frank Hoj (Den)
55. Alex Rasmussen (Den)
56. Anders Lund (Den)
57. Lucas Sebastian Haedo (Arg)
58. K. Klostergaard Larsen (Den)
■ FRANÇAISE DES JEUX
61. Yauheni Hutarovitch (WRu)
62. Benoît Vaugrenard (Fra)
63. Sébastien Chavanel (Fra)
64. Frédéric Guesdon (Fra)
65. Anthony Geslin (Fra)
66. Mathieu Ladagnous (Fra)
67. Yoann Offredo (Fra)
68. Wesley Sulzberger (Aus)
■ TEAM RADIOSHACK
71. Gert Steegmans
72. Sébastien Rosseler
73. Tomas Vaitkus (Lit)
74. Fumiyuki Beppu (Jap)
75. Sam Bewley (NZl)
76. Grégory Rast (Zwi)
77. Bjorn Selander (VSt)
78. Darryl Impey (ZAf)
■ AG2R LA MONDIALE
81. Martin Elmiger (Zwi)
82. Kristof Goddaert
83. Sébastien Hinault (Fra)
84. Yuriy Krivtsov (Oek)
85. René Mandri (Est)
86. Lloyd Mondory (Fra)
87. Anthony Ravard (Fra)
88. Gatis Smukulis (Let)
■ TEAM KATUSHA
91. Filippo Pozzato (Ita)
92. Robbie McEwen (Aus)
93. Serguei Ivanov (Rus)
94. Danilo Napolitano (Ita)
95. Nikolai Trussov (Rus)
96. Kim Kirchen (Lux)
97. Stijn Vandenbergh
98. Marco Bandiera (Ita)
■ TEAM SKY

101. Edv. Boasson Hagen (Noo)
102. Juan Antonio Flecha (Spa)
103. Michael Barry (Can)
104. Mathew Hayman (Aus)
105. Ian Stannard (GBr)
106. Christopher Sutton (Aus)
107. Russel Downing (GBr)
108. Davide Vigano (Ita)
■ LIQUIGAS-DOIMO
111. Daniele Bennati (Ita)
112. Manuel Quinziato (Ita)
113. Tiziano Dall’Antonia (Ita)
114. Mauro Finetto (Ita)
115. Kristjan Koren (Slo)
116. Daniel Oss (Ita)
117. Peter Sagan (Svk)
118. Frederik Willems
■ GARMIN-TRANSITIONS
121. Tyler Farrar (VSt)
122. Ricardo van der Velde (Ned)
123. Robert Hunter (ZAf)
124. Martijn Maaskant (Ned)
125. Murilo Fischer (Bra)
126. Michel Kreder (Ned)
127. Johan Vansummeren
128. Mat Wilson (GBr)
■ CERVELO
131. Heinrich Haussler (Dui)
132. Roger Hammond (GBr)
133. Jeremy Hunt (GBr)
134. Andreas Klier (Dui)
135. Brett Lancaster (Aus)
136. Gabriel Rasch (Noo)
137. Martin Reimer (Dui)
138. Dominique Rollin (Can)
■ VACANSOLEIL
141. Borut Bozic (Slo)
142. Romain Feillu (Fra)
143. Bobbie Traksel (Ned)
144. Matthé Pronk (Ned)
145. Martin Mortensen (Den)
146. Gorik Gardeyn
147. Alberto Ongarato (Ita)
148. Wouter Mol (Ned)
■ ACQUA & SAPONE

151. Dario Andriotto (Ita)
152. Andrea Masciarelli (Ita)
153. Alessandro Fantini (Ita)
154. Francesco Di Paolo (Ita)
155. Alessandro Donati (Ita)
156. Reinier Honig (Ned)
157. Giuseppe Palumbo (Ita)
158. Luca Paolini (Ita)
■ SAUR-SOJASUN
161. Jimmy Casper (Fra)
162. Cedric Coutouly (Fra)
163. Anthony Delaplace (Fra)
164. Jimmy Engoulvent (Fra)
165. Jérémie Galland (Fra)
166. Cyril Lemoine (Fra)
167. Rony Martias (Fra)
168. Stéphane Poulhies (Fra)
■ TOPSPORT 
VLAANDEREN-MERCATOR
171. Kris Boeckmans
172. Michael Van Staeyen
173. Geert Steurs
174. Steven Van Vooren
175. Preben Van Hecke
176. Kristof Vandewalle
177. Pieter Jacobs
178. Maarten Neyens
■ BMC
181. Marcus Burghardt (Dui)
182. Karsten Kroon (Ned)
183. Danilo Wyss (Zwi)
184. Michael Schaer (Zwi)
185. George Hincapie (VSt)
186. John Murphy (VSt)
187. Martin Kohler (Zwi)
188. Chad Beyer (VSt)
■ COFIDIS
191. Leonardo Duque (Col)
192. Kevyn Ista
193. Nico Sijmens
194. Romain Zingle
195. Guillaume Blot (Fra)
196. Julien Fouchard (Fra)
197. Sébastien Minard (Fra)
198. Tristan Valentin (Fra)

■ SKIL-SHIMANO
201. Robert Wagner (Dui)
202. Koen de Kort (Ned)
203. David Deroo (Fra)
204. Floris Goesinnen (Ned)
205. Kenny van Hummel (Ned)
206. Roy Curvers (Ned)
207. Tom Veelers (Ned)
208. Robin Chaigneau (Ned)
■ LANDBOUWKREDIET
211. Frédéric Amorison
212. Davy Commeyne
213. Sébastien Delfosse
214. Martial Ricci-Poggi (Fra)
215. Steven Caethoven
216. Hans Dekkers (Ned)
217. Geert Verheyen
218. Dirk Bellemakers (Ned)
■ BBOX BOUYGUES TELECOM
221. Yohann Gene (Fra)
222. Yukiya Arashiro (Jap)
223. William Bonnet (Fra)
224. Steve Chainel (Fra)
225. Damien Gaudin (Fra)
226. Saïd Haddou (Fra)
227. Alexandre Pichot (Fra)
228. Sébastien Turgot (Fra)
■ AN POST-SEAN KELLY
231. Niko Eeckhout
232. Pieter Ghyllebert
233. Maxime Debusschere
234. Kenny Lisabeth
235. Stijn Minne
236. Benny De Schrooder
237. Mark Cassidy (Ier)
238. Paidi O’Brien (Ier)
■ VERANDA’S WILLEMS
241. Stefan van Dijk (Ned)
242. Andy Cappelle
243. James Vanlandschoot
244. Jonas Van Genechten
245. Sjef De Wilde
246. Dieter Cappelle
247. Fabio Polazzi
248. Sven Van den Houte

VOORLOPIGE DEELNEMERSLIJST KUURNE-BRUSSEL-KUURNE
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NB-Infokaart 2010

Kuurne
START/
FINISH
194 km

KUURNE-BRUSSEL-KUURNE

KM+ KM- UUR
KUURNE 0 194 12.00
DEERLIJK 4 190 12.10
VICHTE 8 186 12.17
INGOOIGEM 10 184 12.19
TIEGEM 14 180 12.25
KASTER 17 177 12.30
KERKHOVE 18 176 12.30
BERCHEM 19 175 12.32
MELDEN 23 171 12.37
LEUPEGEM 27 167 12.43
▲ EDELAREBERG
1ste helling 29 165 12.46
VOLKEGEM 31 163 12.48
MATER 33 161 12.51
MARIA-HOREBEKE 35 159 12.54
ZEGELSEM 37 157 12.56
BRAKEL 40 154 13.01
ST M. OUDENHOVE 44 150 13.06
ST MARIA LIERDE 46 148 13.09
OPHASSELT 49 145 13.13
STEENH.-WIJNHUIZE 52 142 13.17
VOORDE 54 140 13.20
APPELTERRE 57 137 13.25

OUTER 58 136 13.26
NINOVE 60 134 13.29
DENDERWINDEKE 65 129 13.36
NIEUWENHOVE 68 126 13.40
ZANDBERGEN 69 125 13.42
WAARBEKE 70 124 13.43
GALMAARDEN 73 121 13.47
MOERBEKE 76 118 13.51
ONKERZELE 79 115 13.56
GERAARDSBERGEN 81 113 13.58
ZARLARDINGE 85 109 14.04
EVERBEEK 88 106 14.08
FLOBECQ
▲ LA HOUPE
2de helling 91 103 14.12
ELLEZELLES 98 96 14.21
RONSE 99 95 14.23
▲ KANARIEBERG
3de helling 103 91 14.29
MAARKEDAL 
RONSE
▲ KRUISBERG
4de helling 110 84 14.39
KLUISBERGEN 

▲ OUDE KWAREMONT 
5de helling 121 73 14.53
RONSE
RUSSEIGNIES 
▲ COTE DU TRIEU
6de helling 124 70 14.57
KLUISBERGEN 128 66 15.03
BERCHEM 130 64 15.06
KERKHOVE 132 62 15.08
KASTER 133 61 15.10
▲ TIEGEMBERG
7de helling 135 59 15.12
ANZEGEM 138 56 15.17
WORTEGEM-PETEGEM 141 53 15.22
▲ NOKEREBERG
8ste helling 146 48 15.29
WAREGEM 150 44 15.34
DESSELGEM 157 37 15.45
HARELBEKE 162 32 15.51
KUURNE 164 30 15.54
AANKOMSTLIJN 167 27 15.58
Einde 
1ste lokale ronde 180 14 16.16
AANKOMST 194 0 16.36

ZONDAG 63STE KUURNE-BRUSSEL-KUURNE

■ VIDEO
Keisse en Weylandt analyseren
de finale in de Overpoortstraat

■ LIVE van start tot finish 

■ ALLE NIEUWS heet van de naald 

■ VERSLAG EN UITSLAG
onmiddellijk na afloop 

■ Alle praktische INFO 

Surf naar 
www.nieuwsblad.be/omloop 

Volgens de surfers van www.nieuwsblad.be wordt
Tom Boonen de opvolger van Thor Hushovd op de
erelijst van de Omloop Het Nieuwsblad. 31 procent
van de stemmers op deze poll duidde hem aan als
winnaarTweede Edvald Boasson Hagen kreeg 18
procent van de stemmen achter zijn naam. De derde
plaats was voor Omega Pharma-kopman Philippe
Gilbert. Hij kreeg 13 procent van de stemmen. (vdm) 
De Uitslag: 1. Tom Boonen 31,08%; 2. Edvald Boasson Hagen 18,34%; 3. Philippe Gilbert
13,17%; 4. Heinrich Haussler 7,64%; 5. Greg Van Avermaet 5,46%; 6. Nick Nuyens 4,88%;
7. Iemand anders 4,80%; 8. Jurgen Roelandts 4,15%; 9. Sébastien Rosseler 3,78%; 10.
Filippo Pozzato 3,13%

Boonen favoriet op onze site
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Groeiend luisterpubliek

Nostalgie floreert, zowel in het Nederlandstalige 
als in het Franstalige landsgedeelte. Het is 
duidelijk dat er voor de mix van muziek uit de 
jaren 70, 80 en 90 een groot en interessant 
publiek bestaat.
De stijging aan Nederlandstalige kant is het 
spectaculairst: het marktaandeel stijgt eind 
2009 naar 4,6%, een stijging met 74% 
tegenover de vorige CIM RadioGolf van zes 
maanden eerder. Dagelijks stemmen 288.000 
Vlamingen af op Radio Nostalgie. De gemiddelde 
luisterduur is meer dan 3 uur en 10 minuten.
Aan Franstalige kant is het succes er niet minder 
om. Elke dag stemmen 394.000 luisteraars in 
het Zuiden af op Nostalgie, goed voor een 
marktaandeel van 10,6%.  Nooit eerder was het 
luisterpubliek zo groot. Trouw ook, want de 
radio staat gemiddeld 2 uur en 45 minuten op 
Nostalgie.

Extra dekking in Limburg

Nostalgie Vlaanderen ging van start in de lente van 2008 als een bundeling van de 
krachten van enkele provinciale radio’s: Antwerpen1 (Antwerpen), Contact 
Vlaams-Brabant (Vlaams Brabant en Brussels Hoofdstedelijk Gewest), Mango 
(West-Vlaanderen) en Go FM (Oost-Vlaanderen). Limburg zélf bleef aanvankelijk 
afwezig in het initiatief.

De structurele groei van Nostalgie Vlaanderen wordt nu verder ondersteund door een 
recente overeenkomst met Facta Media, de vergunninghouder van de provinciale radio 
Exqi FM Limburg. Daardoor is Nostalgie, de derde privéradio voor Vlaanderen, ook te 
beluisteren in Limburg. Met extra zenders in onder andere Hasselt, Genk, Sint-Truiden 
en Tongeren heeft Nostalgie zijn landelijke dekking volledig rond.

Nostalgie. 
Niks dan classics.

Iedereen heeft 
wel een klassieker die hij 

koestert. Muziek die je vanaf 
de eerste noot terug brengt naar 

een groots moment. Muziek die je 
blijft raken,  en die nog niks van zijn 
frisheid en sprankeling heeft verloren.  
Herontdek bij Nostalgie de muz-

iek van de jaren ’70, ’80 en ’90 die 
je ook vandaag nog aan het 

zingen krijgt.  Nostalgie, 
What a feeling! 

Nostalgie

Aandacht voor het verenigingsleven

Elke week krijgen enkele verenigingen uit de regio Oost-Brabant de kans om zich voor te 
stellen aan het grote publiek. ROB-tv ontvangt in de studio iemand van de vereniging, die 
met veel enthousiasme kan vertellen wat ze doen en waarom het zo een leuke vereniging 
is. Ook ROB-tv wil zo dicht mogelijk bij de mensen staan.

ROB-tv

Digitext voor iedereen

Tielt-Winge bijt de spits af in het Digitext-project van ROB-tv. Binnen dat project 
krijgen de gemeenten van Oost-Brabant de mogelijkheid om hun eigen pagina’s aan te 
maken. Het gemeentebestuur staat in voor de inhoud, de communicatiedienst voert 
teksten en foto’s in. ROB-tv voegt daar nieuwsreportages over de desbetreffende 
gemeente aan toe.
Het project loopt in samenwerking met Telenet Digitaal en wordt geactiveerd door de 
fameuze ‘rode knop’ op de afstandsbediening. 
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Nieuw en anders

Na 47 jaar bestaan als wekelijks magazine, is The Bulletin voortaan een maandelijkse 
publicatie. De beste Engelstalige journalisten uit Brussel schrijven in The Bulletin over 
de hoofdstad en over boeiende thema’s voor de ‘international community’.

Bovendien lanceert The Bulletin een gloednieuwe wekelijkse publicatie, Brussels 
Unlimited, een culturele agenda vol praktische details en scherpe aanbevelingen om 
diezelfde ‘international community’ te helpen genieten van het wijde culturele aanbod 
in Brussel en België.

Brussels Unlimited verschijnt op donderdag, The Bulletin op de eerste dag van elke 
maand. The Bulletin heeft ook zijn website, www.xpats.com, hervormd tot essentiële 
bron voor nieuws, networking en interactie voor de internationale gemeenschap in 
België.

Ackroyd maakt ook WAB 

In 2009 haalt Ackroyd Publications een nieuwe 
opdracht voor contract publishing binnen. WAB – wat 
staat voor Wallonia and Brussels – is een Engelstalige 
publicatie voor het Agence Wallonne à l’Exportation 
et aux Investissements étrangers en voor Wallonia 
Brussels International.

De publieke aanbesteding bestond uit twee luiken: 
enerzijds de conceptuele ontwikkeling van een 
nieuwe driemaandelijkse publicatie gericht op 
internationale doelgroepen om bestaande magazines 
te vervangen en anderzijds de recurrente realisatie 
van het magazine, alvast voor een periode van twee 
jaar (redactie en lay-out). 

Ackroyd

The shape of things to come: 
Building a sustainable future

Designing 
desire: 
Alain Gilles 
fabricates 
beauty  
out of waste

Zero  
carbon: 
A green  
factory in  
the Ardennes 
fights global 
warming

create   exchange   grow
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Flanders Today groeit sterk

Flanders Today, het gratis Engelstalige weekblad over 
Vlaanderen dat uitgegeven wordt door het 
Departement Internationaal Vlaanderen van de 
Vlaamse Overheid, zet zijn opmars verder. De 
realisatie van Flanders Today ligt nog steeds in 
handen van Ackroyd Publications.

Waar de eerste jaargang opgestart werd met 1.400 
abonnees, is dat aantal in de derde jaargang 
vertienvoudigd naar 14.000 individuele abonnees. 
Flanders Today wordt ook nog verdeeld via 
hotelkamers, universiteiten en hogescholen, culturele 
en toeristische centra en displays.

Flanders today

The CEO of Fortis has called on all 
parties to come back to the negoti-
ating table following the rejection 
of the agreement to sell to BNP 
Paribas, in a vote by shareholders 
in Brussels last week. The decision 
left the bank in the hands of the 
government and brought calls for 
the resignation of finance minister 
Didier Reynders. 

Fortis, once Belgium’s biggest 
bank, was taken over by the 
government last September after 
the share price plummeted. A deal 
was immediately agreed under 

which Fortis would be taken over 
by BNP Paribas in return for 
equity. 

But small shareholders, united into 
two main groups, opposed the sale 
as it would render their holdings 
virtually worthless. In addition, it 
was considered that the value the 
deal put on Fortis was far too low, 
especially as BNP’s own shares 
have come down in price since the 
deal was signed. 

Also at issue is about €10 billion 
worth of junk  ➟ Continued on page 3

Manhattan  
transfer ...................5
This week Flanders House 
moves into the New York Times 
Building in midtown Manhat-
tan. The new director Philip 
Fontaine explains how he plans 
to promote the links between 
Flanders and America.

The big issue ....... 16

Flanders has just got bigger. Or 
has it? Alistair MacLean ponders 
recent rumours that Flanders has 
expanded in this week’s Talking 
Dutch column.

Red sings  
the blues .................8
Axelle Red has just released her 
first album in English. The fiery 
singer from Hasselt talks to An 
Gydé about empathy, change and 
idealism.
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Erkenningsnummer P708816

Flanders today

If I can  
make it there

When Henry Hudson 
sailed up the broad river 
that bears his name in 

September 1609, he had little idea 
of the impact of his voyage. But his 
exploration set the stage for Dutch 
colonisation in the New World 
and forged a trail that subsequent 
adventure seekers would follow 
from Europe to the Americas.
Americans rightly look at his 
arrival as one of the seminal events 
in the exploration and discovery of 
the United States. The British, too, 
looked with pride at the accom-
plishment of their native son, who 
came from Wales. But the contri-
bution that Flanders made to this 
discovery seldom receives the 
credit it deserves.

As the government prepares to 
open a new Flanders House in 
downtown Manhattan this week, 
we look at 400 years of Flemish-
American relations

Fortis vote leaves doubts
Calls for finance minister to resign

Hot porn gets cold shoulder
Valentine Day stunt axed

Plans by Studio Brussel to shoot a 
pornographic movie as part of the 
station’s Valentine’s Day celebra-
tions have received a cold shower 
from the standards committee of 
the VRT, the public sector broad-
casting authority that runs the sta-
tion. 

“We didn’t decide in advance how 
far we wanted to go,” commented 
DJ Stijn Van de Voorde, while the 
broadcast was still a burning issue. 
Programme collaborator Murielle 
Scherre, who runs the lingerie line 
La fille d’O, was considering “a cou-

ple who demonstrate their kissing 
technique, a masturbating girl,” and 
a few other unmentionable features. 
Last week 100 people showed up 
at the broadcaster for auditions. 

In the end, VRT authorities made 
the decision for them. The plans 
were cancelled, but not, the VRT 
said, because StuBru had done 
anything wrong. “There existed the 
perception that the VRT was going 
to make pornographic material,” a 
statement read, whereas the Val-
entine’s action was intended to be 
“playful”. 

# 67

Free 

weekly!

No one who looks at the history 
can deny that Flemings made a 
sizable contribution to the success 
of explorers to the New World. 
After all, it was Gerardus Merca-
tor, born in the Flemish river town 
of Rupelmonde, who first deline-
ated the Western Hemisphere into 
North and South America on his 
world map in 1538. Mercator's 
projection map, first printed in 
1569, represented the meridians of 
longitude by equally spaced paral-
lel lines, which greatly increased 
the accuracy of navigational maps 
(and the likelihood that ships 
knew roughly where they were).
  
➟ Continued on page 4
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Shoot succesvolle launch

Minoc Business Press lanceert het succesvolle 
magazine Shoot, gericht op de steeds groeiende 
groep amateurfotografen en professionele 
fotografen die werken met digitale 
reflexcamera’s. Shoot wil hen informeren over 
de meest recente ontwikkelingen, en ze meer en 
beter laten fotograferen. Het tweemaandelijkse 
tijdschrift wordt gelanceerd aan de hand van 
een uitgekiende marketingactie via de 
magazines en sites van de Corelio-groep, en kent 
vanaf het eerste nummer grote bijval, zowel in 
België als in Nederland. Het blad wordt mee 
gedragen door de unieke samenwerking met 
Belgiumdigital.com, een gebruikersgroep van 
22.000 leden.

BMIT Seminars geslaagde start

Bedrijven zoeken naar nauwer contact met hun klanten en prospecten en Lead 
Generation is daarbij het sleutelwoord geworden. Minoc gaat daarom nog een stapje 
verder om leverancier en beslissingsnemer samen te brengen: Business meets IT. Er 
wordt een seminarie-concept ontwikkeld waarbij zowel strategische beslissingsnemers 
als ICT-verantwoordelijken met elkaar in contact worden gebracht. De eerste vier 
seminaries kennen alvast grote bijval. 

Minoc

Clickx’ Site van het Jaar

Jaar na jaar brengt de redactie van Clickx Magazine de verkiezing van de site van het jaar, 
waarbij de lezers hun stem kunnen uitbrengen op de voor hen belangrijkste en meest 
interessante sites. De verkiezing brengt heel wat stemmers op de been en zorgt voor een 
Vlaamse mediastorm. Ook dit jaar stemmen niet minder dan 75.000 surfers op de voor 
hen belangrijkste sites, die hun trofee krijgen op een drukbezocht event in Gent.
Winnaars zijn onder meer Google (internationale kleppers), MSN (portaal), Club Brugge 
(voetbal) of Gent (steden & gemeenten) en De Standaard Online (nieuws en duiding).
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Vaste waarde in online autowereld

Online rouwberichten

Gezondheid.be verstevigt leiderspositie

Meest innovatieve vastgoedportaal

Vroom.be werd in 2000 opgericht door Lionel 
Hermans en Eric Spitzer. In enkele jaren is de 
site uitgegroeid tot een vaste waarde in de 
online autowereld, zowel op redactioneel 
gebied als op het gebied van auto- en 
motorzoekertjes. Dagelijks krijgt de internaut 
gratis een waaier van praktische info, testritten 
en actualiteit voorgeschoteld, samen met een 
stevige portie tweedehandszoekertjes.

Van zodra je de site betreedt, krijg je auto- en 
motornieuws voorgeschoteld. Het Vroom.
be-team – een tiental mensen – brengt elke dag 
nieuwigheden in beeld en tekst. De hele 
rechternavigatie van de homepage wordt 
ingenomen door service-informatie: een 
tweedehandse auto zoeken, autotests 
raadplegen, prijzen van nieuwe auto’s 
vergelijken.

Concentra en Corelio lanceren samen “in-
memoriam.be”, dé referentie voor online 
rouwberichten in België. Inmemoriam.be is een 
communitysite waar nabestaanden herinnerin-
gen aan overleden dierbaren kunnen delen. In 
een moeilijk periode kan je er uiting geven aan 
je verdriet en troost vinden in de berichten en 
reacties van familie, vrienden of kennissen. 

Voor het grote publiek zijn er heel wat inter-
actieve instrumenten voorhanden. Surfers 

kunnen zelf herdenkingspagina’s maken voor 
overledenen en deze voorzien van teksten, 
foto’s , video’s... 

Particulieren kunnen zelf hulde brengen aan 
overleden bekende personen en hun biografie 
online raadplegen. De interactieve website 
inmemoriam.be biedt het grote publiek ook de 
kans om nabestaanden online te condoleren 
indien er een rouwregister is geopend.

Het basisrecept van Gezondheid.be blijft onge-
wijzigd : aanbieden van objectieve, leesbare 
en kwalitatieve informatie door een klein maar 
sterk gefocust team.
Het jaar werd afgesloten met meer dan 54.000 
opt-ins op de wekelijkse nieuwsbrieven en 
meer dan 500.000 unieke bezoekers gemid-
deld per maand. Ook in 2009 stond Gezond-
heid.be in de Google zoekresultaten op de 
topposities.

Door de vernieuwde commerciële aanpak met 
maatwerk en door in te spelen op de werkelijke 
behoeften van de adverteerders en partners, 
werd 90% van de bestaande commerciële 
contracten verlengd. Deze aanpak resulteerde 
tevens in een verhoogde respons op de cam-
pagnes.
Daarnaast werden structurele partnerships 
afgesloten met Het Rode Kruis Vlaanderen en 
de Christelijke Mutualiteiten.

In 2009 nam Corelio een minderheidsbelang 
in Webplications NV, het bedrijf achter vast-
goedportaal Zimmo.be, opgericht door Roeland 
Van Coppenolle en Jeroen Stalmans. Zimmo.
be wordt beschouwd als de meest innovatieve 
vastgoedportaal van Vlaanderen, mede door 
de vernieuwende gebruikersinterface, waarin 
het zoeken op kaart via Google Maps centraal 
staat. Verder onderscheidt de portal zich door 
zijn aggregatiemodel: op de site worden alle 

online advertenties van individuele vast-
goedmakelaars automatisch verzameld om de 
huizenzoeker een globaal overzicht te geven. 
Voor detailinformatie wordt de surfer dan door-
gelinkt naar de website van de aanbiedende 
makelaar. Zimmo staat borg voor een zeer 
uitgebreid aanbod aan vastgoedadvertenties.

Corelio Business 
Development

Corelio Business Development ondersteunt het Corelio Management Team om het  
innovatie- en transformatie-proces mee uit te tekenen en uit te voeren. 
• Speelt pro-actief in op de trends in de markt en reikt concrete opportuniteiten aan de divisies 
• Voert opdrachten uit zoals analyses, consultancy, partnerships, overnames of incubaties. 
•  Staat in voor het beheer van het Arkafund-fonds, de audiovisuele participaties, 

de online classifieds en de magazines van Corelio

Vroom.be Zimmo.be Gezondheid.be
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Arkafund biedt kansen aan kmo’s met een bewezen business case en een onderbouwd groeiprofiel, 
actief binnen de media of media-gerelateerde ICT. De pro-actieve risicokapitaalverstrekker voor 
kmo’s is een initiatief van Corelio, Dexia Bank en ARKimedes. Arkafund neemt minderheidsparti-
cipaties via kapitaalinjectie om de groeiplannen te helpen financieren. Het beheer van Arkafund 
wordt gedaan door Corelio Business Development.

QUEROMEDIA, Search marketing power

Arkafund

Rekruteren nieuwe stijl

Arkafund investeert mee in Xpertize, de online 
rekruteringssite van Fill the Gap. Xpertize mikt 
vooral op de zogenaamde passieve 
werkzoekenden in de markt: mensen die niet 
onmiddellijk op zoek zijn naar nieuwe 
jobactiviteiten, maar toch openstaan voor een 
mooi aanbod.
De website van Xpertize is uniek in zijn soort. 
Wie zich registreert, kan vrienden aanbevelen 
voor openstaande jobs. Als die vriend toehapt, 
krijgt de aanbrenger een beloning.

Om nog meer visibiliteit aan zijn site te geven, 
heeft Xpertize innovatieve tools ontwikkeld om 
de aangeboden jobs te delen via Facebook, 
Twitter of Linkedin. Dit kan door de hele site 
heen of via de Xpertize iPhone application.

Met onder meer een financiële inbreng van 
Arkafund lanceert de Belgische startup World 
of Gaming Wataro.com, de eerste Belgische 
site voor behendigheidsspelen waar gewoon 
voor de fun of voor enkele euro’s gespeeld kan 
worden.

Wataro.com biedt een tiental kwalitatief hoog-
staande spelletjes met een grote interactiviteit 
tussen de spelers. Bijzondere aandacht wordt 
besteed aan de bescherming van minder-
jarigen: zowel bij het inschrijven als het inzet-
ten van geld wordt naar de leeftijd gevraagd, 
betalen per gsm – hét favoriete betalingsmid-
del van jongeren – is niet mogelijk. Wanneer 
iemand belangrijke verliezen opstapelt, wordt 
automatisch een preventieboodschap gestuurd.

Wataro.com, veilig online spelen

ADAM organiseert media op intelligente manier

ADAM Software heeft tussen 2005-2010 een 
indrukwekkend parcours afgelegd. Initieel 
gestart als pre-press kantoor, nam het in de 
2005 de beslissing om voluit te gaan als pro-
duct software bedrijf. Sinds 2008 is het een 
Arkafund-participatie waarbij de middelen 
worden aangewend voor de verdere uitbouw 
van de internationale marketing en verkoop-
structuur. 

ADAM biedt wereldwijd media workflow 
en marketing supply chain software aan. 
Ze geven ondernemingen de mogelijkheid 
om media te beheren, te structureren en te 
distribueren tussen mensen, processen en 
systemen. Samen met hun partners implemen-
teren ze hun software wereldwijd en bieden 
ze workflow-oplossingen aan alle types van 
ondernemingen. Wat hen drijft, is de passie 
om media op een intelligente manier te orga-
niseren, waardoor deze toegankelijk wordt 
voor iedereen.

In 2009 nam Arkafund een minderheids-
participatie in QueroMedia, een Belgisch 
internetmarketingbureau gespecialiseerd 
in het ondersteunen van bedrijven die het 
maximum willen halen uit de diverse online 
marketing-kanalen die vandaag op de markt 
bestaan. QueroMedia heeft de voorbije jaren 
een schat aan ervaring opgebouwd op vlak van 
zoekmachine-optimalisatie en weet perfect 
hoe bedrijven zo efficiënt mogelijk kunnen 
communiceren en adverteren via het internet, 
en dan in het bijzonder via zoekmachines. 
Sinds de oprichting van het bedrijf in 1999, 
heeft QueroMedia een aantal mooie referen-
ties opgebouwd op vlak van zoekmachine-

marketing. Enkele van de bedrijven die 
vertrouwen op QueroMedia voor hun online 
communicatiestrategie zijn: Humo, Gamma, 
Overtoom, Eurogifts, Securex, enz. , alsook 
een reeks zeer vooruitstrevende KMO’s.

Vandaag positioneert QueroMedia zich als de 
‘100% online’ partner, gaande van het opstel-
len van een online communicatiestrategie, 
creatie tot en met een volledig e-marketing 
aanbod, waarbij het huidige dienstenpakket 
wordt aangevuld met e-mail marketing, affili-
ate marketing management en het bedenken , 
opzetten en begeleiden van virale campagnes 
via sociale media. 
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Facebook helpt Bo lanceren

Het productiehuis Caviar maakt gebruik van de kracht van Web 2.0 om een hype te creëren 
rond ‘Bo’, de speelfilm van Hans Herbots. Op de sociale netwerksite Facebook wordt een 
fanpagina aangemaakt, die de bezoeker op de hoogte houdt van afwerking en acties rond de 
film, persberichten, roddels en uiteraard ook de uiteindelijke releasedatum.

‘Bo’ is een psychologisch drama over de vijftienjarige Deborah die wil ontsnappen uit de 
verstikkende alledaagsheid van haar bestaan. Ze duikt met de hulp van haar vriendin 
Jennifer in het spannende Antwerpse nachtleven en wordt escortdame om zo snel mogelijk 
geld te kunnen verdienen. Onder de naam Bo maakt ze kennis met een wereld waar ze 
duidelijk nog niet klaar voor is.

De film is een adaptatie van de bestseller ‘Het engelenhuis’ van Dirk Bracke, die zijn boek in 
de jaren ’90 schreef op basis van de verhalen van een aantal meisjes die in 
jeugdinstellingen zaten. Hans Herbots deed voor de film een beroep op een cast van 
quasi-onbekende jonge acteurs, met een glansrol voor de 16-jarige Ella-June Henrard als 
Deborah/Bo. Zij wordt nu al de nieuwe Brigitte Bardot genoemd.

Caviar

BO – PERSDOSSIER 
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TECHNISCHE FICHE 
 
 

 

 

titel ............................................................................................................................  BO 

originele taal ...............................................................................................  Nederlands 

duur film .....................................................................................................  90 minuten

lokatie ...................................................................  Antwerpen, Oostakker en Oostende 

opnameperiode ........................................................................... 9 april – 20 mei 2009 

producent ....................................................................................................  Caviar Films 

release film ..........................................................................................  10 februari 2010

distributeur .......................................................................  Kinepolis Film Distribution 

formaat ........................................................... JPEG 2000 – 1 / 2,35 (scoop) en 35mm 

geluidsafwerking ..........................................................................................  Dolby SRD 

c a v i a r  p r e s e n t s

e e n  f i l m  v a n

H a n s  H e r b o t s
n a a r  d e  b e s t s e l l e r

H e t  E n g e l e n h u i s
v a n  D i r k  B r a c k e

www.BotHEmov iE .BE
CAviAR PRESENtS  A  HANS HERBotS  FiLm  
ELLA-JUNE HENRARD  tHomAS RYCKEwAERt   KALiNA mALEHoUNovA  iNA GEERtS   PAUL wUYtS
DiRECtoR oF PHotoGRAPHY     DANNY ELSEN     SoUND     JAN DECA     SoUNDDESiGN    SENJAN JANSEN
mixAGE    mAtHiEU Cox      EDitoR    DiEtER DiEPENDAELE    PRoDUCtioN DESiGN      KURt LoYENS
CoStUmE DESiGN    KRiStiN vAN PASSEL    CHARLottE wiLLEmS    HAiR & mAKE UP     EStHER DE GoEY
oRiGiNAL SCoRE   SENJAN JANSEN    ASSiStANt DiRECtoR   JoKE PEvENAGE   LiNE PRoDUCER   KRiStEL DotREmoNt
ASSoCiAtE PRoDUCER      mARiE vAN iNNiS     ExECUtivE PRoDUCERS      KAto mAES    JEAN-CHRiStoPHE mASSARt
PRoDUCERS  BERt HAmELiNCK    FRANK vAN PASSEL    
SCREENPLAY  NELE mEiRHAEGE  CHRiStiAN vERvAEt  HANS HERBotS  DiRECtED BY  HANS HERBotS
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Succesvolle ‘SM-Rechter’

Regisseur Erik Lamens scoort sterk met zijn eerste langspeelfilm, ‘SM-Rechter’. De film is 
gebaseerd op het waargebeurde verhaal van een Mechelse rechter, die veroordeeld werd 
voor slagen en verwondingen en aanzet tot prostitutie van zijn vrouw Magda. Het was in 
1997 één van de meest ophefmakende en omstreden strafzaken in België.

De hoofdrollen in ‘SM-Rechter’ zijn voor Gene Bervoets en Veerle Dobbelaere.

Verbazend debuut van Anna Franziska Jäger

Het zal wel in het bloed zitten, zeker? De jonge Anna Franziska Jäger – dochter van choreografe 
Anne Teresa De Keersmaeker – steelt de show in ‘My Queen Karo’, een film van Dorothée Van den 
Berghe. En het is heus niet makkelijk om als debutant overeind te blijven naast Matthias 
Schoenaerts en Déborah François.

Het verhaal in een notendop: de tienjarige Karo groeit op met haar ouders in een commune in 
Amsterdam, begin jaren zeventig. Met de andere bewoners van het kraakpand wordt alles 
gedeeld. Als enig kind leidt Karo een zorgeloos leventje temidden van deze utopie voor 
volwassenen. Ze geraakt echter verscheurd tussen de liefde voor haar moeder en de loyaliteit ten 
opzichte van haar vader en zijn idealen.

Caviar

Prijzen bij de vleet

Ook in 2009 vallen een aantal Caviar-producties in de prijzen. Zo zijn er onder meer 
onderscheidingen voor ‘Dirty Mind’ van regisseur Peter Van Hees. De film met cabaretier Wim 
Helsen wint in Bordeaux op het festival CinémaScience de grote juryprijs. ‘De Smaak van De 
Keyser’ wordt op de Seoul Drama Awards in Zuid-Korea bekroond voor het beste scenario. En dan 
is er ook nog een prijs voor de tv-spot ‘The Producer’. Deze spot van Frank Devos wint de Belgian 
CCB Award in de categorie beste film, terwijl de regisseur zelf een Grand Prix Award krijgt.
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Nog aan Franstalige kant sensibiliseren de kranten van Les Editions de l’Avenir hun lezers 
rond natuurbehoud, onder meer door actieve ondersteuning van de vogeltelling door 
natuurvereniging Natagora: lezers worden opgeroepen om een weekend lang alle vogels in 
hun tuin te tellen en hun bevindingen door te geven.

Opdat een handicap niet langer een handicap zou zijn, zetten Les Editions de l’Avenir zich in 
voor CAP48 City Trophy in Durbuy: een dag vol activiteiten, voor mensen mét een handicap en 
mensen zónder handicap. De kranten besteden er uitgebreide redactionele aandacht aan, 
mediaruimte wordt beschikbaar gesteld.

MAATSCHAPPELIJK 
VERANTWOORD 
ONDERNEMEN

Corelio draagt op zijn manier al jaren bij aan een duurzame samenleving met gelijke kansen 
voor iedereen. Dit zowel op het menselijke vlak als op het ecologische vlak.

De lezers van onze kranten weten het nog te weinig: ál onze titels worden op 100% 
gerecycleerd papier gedrukt. Ook dit jaarverslag is weer gedrukt op FSC-gecertificeerd 
papier. Het label van Forest Stewardship Council wordt enkel uitgereikt aan duurzaam 
beheerde bossen. De voornaamste criteria zijn respect voor natuurlijke bossen en inheemse 
populaties en een verbod op genetisch gemanipuleerde bomen en de schadelijkste 
pesticiden. Daarnaast streeft de drukkerij ernaar om niet alleen het FSC-label te mogen 
dragen, maar ook het PEFC-label (Programme for Endorsement of Forest Certification).  

Uiteraard wordt volop voortgewerkt aan de instandhouding van het vorig jaar behaalde ISO 
14001-certificaat. ISO 14001 garandeert een systematische aanpak van alle milieuaspecten 
met aandacht voor het bestaande wettelijke kader. Bijzonder is dat ook de redacties gecerti-
ficeerd zijn: zij respecteren niet alleen de intern geldende procedures, ze dragen de 
ecologische boodschap ook uit naar de lezer.

Maatschappellijk verantwoord ondernemen is meer dan aan het milieu denken. Ook op het 
vlak van het ‘goede doel’ laten onze kranten zich gelden, zowel als initiatiefnemer als in een 
ondersteunende rol.

Les Editions de l’Avenir scharen zich volop achter het initiatief van de Stichting tegen 
Kanker om gebruikte gsm’s in te zamelen. Per gsm gaat 4 euro naar een 
kinderkankerproject. Aan Nederlandstalige kant steunt Het Nieuwsblad de actie.

Als partner van Vredeseilanden bieden L’Avenir, Le Jour en Le Courrier mediaruimte voor de 
nieuwe campagne. Le Journal des Enfants maakt vier themanummers rond 
Noord-Zuid-verhoudingen, de kranten zelf besteden ruimschoots aandacht aan lokale 
activiteiten van Vredeseilanden.

Met jouw oude gsm doet hij iets moois.

Daan is 4 en heeft leukemie. Elke dag vecht hij tegen 

deze ziekte. Toch houdt Daan niet op met dromen. Met 

jouw oude gsm kan je helpen zijn strijd tegen kanker 

dragelijker te maken. Het enige wat je moet doen is 

je oude gsm in de omslag steken die je op woensdag  

17 december in je krant vindt. Voor elke gsm gaat € 4 

integraal naar projecten in het kader van de strijd tegen 

kinderkanker. Aarzel niet, er zit leven in je oude gsm.

Daan, 4 jaar, leukemie. 

Meer info op www.nieuwsblad.be/kinderkanker

Deze actie loopt ook in
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De Standaard organiseert al sinds 2003 jaar-
lijks de Solidariteitsprijs. Tijdens de 
zomermaanden krijgen 30 
non-profitorganisaties de mogelijkheid om 
zich via een wervende en aantrekkelijke 
paginagrote advertentie voor te stellen. Wie 
dat het beste doet, mag bovenop nóg vier 
keer gratis adverteren. De Vlaamse Liga 
tegen Kanker wint in 2009 het pleit met een 
campagne die kinderen moet beschermen 
tegen ‘meeroken’.

Houdt u van uw kinderen?
Met heel mijn hart

Misschien een beetje

Eigenlijk niet echt

Echt niet

Als u bij uw kinderen rookt, roken zij mee.

De Gentenaar kijkt verder dan de stad 
groot is. De krant mengt zich elk jaar actief 
in het Music for Life-initiatief van Studio 
Brussel. Niet alleen met animatie en veel 
redactionele aandacht, maar ook als 
inzamelaar van fondsen. Op Kerstavond 
schenkt de redactie dan ook trots  
20.000 euro.  

Uiteraard zetten De Standaard en Het Nieuwsblad zich nog altijd in voor de Audiokrant van 
Kamelego, de opvolger van De Braillekrant. De artikels van de twee titels worden in 
samenwerking met KU Leuven via spraaktechnologie omgezet naar mp3-bestanden en op een 
data-cd gezet. De Audiokrant mikt niet alleen op blinden en slechtzienden, maar ook op 
rusthuizen, bibliotheken of lezers met dyslectische problemen.

Elke dag opnieuw werken honderden Corelio-medewerkers aan maatschappelijk relevante 
nieuwsgaring voor de lezers, aan creatieve communicatie voor de adverteerders, aan het 
tijdig afleveren van kwaliteitsvol drukwerk, zoals de dagelijkse krant, nieuwssites, 
magazines, reclameboodschappen en huis-aan-huisbladen. Samenwerken gebeurt in 
wederzijds respect, met open vizier en transparante communicatie. Daarbij wordt de nodige 
creativiteit aan de dag gelegd, zodat we blijvend onze maatschappelijk relevante rol kunnen 
vervullen voor onze stakeholders: lezers, adverteerders, werknemers en aandeelhouders.
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LEZERSBRIEVEN 28 - CONSUMENT&GELD 37 - CULTUUR&VRIJE TIJD 41 - TELEVISIE 44 - STRIPS 50 - PUZZELS 51 - WEER 52 WWW.NIEUWSBLAD.BE

DONDERDAG 24 DECEMBER 2009 - 1EURO

KORTRIJK-ROESELARE MEENSE BEGROTING VEROORZAAKT RUZIE BINNEN SP.A 33

de redactie wenst
u een fijne kerst

AANGENTGEBONDEN FAMILIE SLACHTOFFER GEEFT DOODRIJDER TWEEDE KANS 33

FORLIFE

Music for Life 
naar hoogtepunt 
Music for Life 
naar hoogtepunt 

In de wolken: de medewerkers van het telemarketingbedrijf Diract, dat het winnende bod uitbracht op onze voorpagina. ©gia

■ Gents bedrijf Diract koopt onze voorpagina 
■ Sam, Siska en Sofie mogen vandaag uit Glazen Huis 
■ Gent droomt van nieuw record 

Volvo Gent
in Chinese
handen 29

30

Buffalo’s door
dankzij Wils Sport 2

BEKER VAN BELGIË

Standard en RC Genk uitgeschakeld

Ook in Vlaanderen staan mensen met een 
handicap centraal: ‘Hart voor Handicap’ van 
De Standaard wil mensen met een handicap 
niet alleen financieel steunen, maar vooral 
ook hun problemen op de kaart zetten er 
erop toezien dat hun rechten gevrijwaard 
worden. Zo is het thema dit keer ‘vrije tijd, 
een recht’.

Mensen met een handicap hebben

net zo veel recht op zinvolle

vrijetijdsbesteding als iedereen.

Hart Voor Handicap steunt projecten

die precies dat mogelijk willen maken.

U kan ze ontdekken in een

unieke bijlage bij De Standaard

op vrijdag 4 december.

Zo weet u meteen waarom we

uw steun zo hard nodig hebben.

En hoeft Anthony niet langer rode auto’s

te tellen, maar kan hij zijn vrije tijd

eindelijk besteden zoals hij wil.

En niet zoals hij moet.

ANTHONY, 16 JAAR.

WERELDKAMPIOEN RODE AUTO’S TELLEN.

Help zinvolle vrije tijd voor iedereen mogelijk maken.

Stort uw bijdrage op 432-4015191-19

met de steun van
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Positieve resultaten in moeilijke marktomgeving

Dankzij de mooie cijfers van de betaalde verspreiding van zijn drie referentietitels  
(De Standaard, Het Nieuwsblad, les Editions de l’Avenir ) kon Corelio in 2009 een belangrijke 
groei optekenen van de inkomsten uit de lezersmarkt. Op de reclame- en printingmarkt 
ondervond de groep het aanhoudende negatieve effect van de crisis die alle West-Europese 
economieën treft.
Dankzij consequente besparingen op de exploitatiekosten werden de daling van de reclame-
inkomsten (voornamelijk de jobadvertenties) en de aanhoudende margedruk op de printingac-
tiviteiten gedeeltelijk gecompenseerd.

Ondanks deze moeilijke economische context bedroeg de operationele cashflow (EBITDA) in 
2009 28,5 miljoen euro.

De groep kon belangrijke meerwaarden creëren dankzij de optimalisering van haar vast-
goedbestand en de verkoop van enkele niet-strategische activa, die de schuldenlast sterk 
terugdrongen. 

Leider op de nationale krantenmarkt

In 2009 verkocht Corelio gemiddeld 440.469 kranten per dag in België. De groep bevestigde 
zo haar positie als grootste krantenuitgever van het land, met een Belgisch marktaandeel van 
32,6%.

Hoewel de Nederlandstalige krantenmarkt licht daalde, stegen de verkoopcijfers van De Stan-
daard (+ 1,6%) naar gemiddeld  89.063 exemplaren per dag. Bij Het Nieuwsblad nam het aan-
tal abonnees toe, maar daalde de totale oplage (- 1,8%) tot gemiddeld 258.476 exemplaren 
per dag.

Les Editions de l’Avenir deden het duidelijk beter dan de algemene markttendens van de 
Franstalige kranten (- 3,8 %): het marktaandeel groeide met 0,9% en de betaalde oplage steeg 
naar 92.930 exemplaren.
Actu24.be, de nieuwssite van Les Editions de l’Avenir, zette zijn spectaculaire groei voort: de 
kaap van gemiddeld 50.000 unieke bezoekers per dag werd overschreden, met pieken van 
pieken tot bijna 100.000 unieke bezoekers per dag.

Ook de Nederlandstalige nieuwssites Nieuwsblad.be en De Standaard Online trokken een 
ruimer publiek aan, wat zich vertaalde in een stijging van de inkomsten uit internetreclame. 

Corelio lanceerde als eerste en met succes twee mobiele websites: m.standaard.be en  
m.nieuwsblad.be en zette eveneens een webshop op voor al zijn nieuwssites.

Grafische divisie verstevigt concurrentievermogen

Corelio Printing voerde besparingsprogramma’s door om zijn concurrentievermogen te versterken. 
In dit kader sloot de site in Vorst en volgde een samensmelting met Corelio Nevada Printing in An-
derlecht. In Erpe-Mere werd fors geïnvesteerd in de afwerking en de salesafdeling werd versterkt, 
zowel op de binnenlandse als de Franse markt.

Dankzij de in 2009 gerealiseerde schaalvergroting houden de resultaten stand en kunnen een posi-
tieve cashflow en resultaat voorgelegd worden. 

De omzet op de reclamemarkt daalt

De economische crisis had een grote invloed op de reclame-inkomsten.
De inkomsten uit de traditionele jobadvertenties namen sterk af en alle reclamesegmenten voelden 
de vertraging van de economische activiteit (regionale reclame, rubriekadvertenties, nationale 
advertenties). 

De strategische initiatieven rond internetinkomsten uit rubriekadvertenties wierpen hun vruchten 
af: de jobsite Jobat.be telde een recordbereik. Ook de autosite Vroom.be brak verder door en de 
vastgoedsite Zimmo.be kende een opmerkelijke groei van het aantal advertenties en van de omzet. 

Passe-Partout

Bij de gratis regionale pers noteerde Passe-Partout een daling van zijn reclame-inkomsten, met 
name in de segmenten van de nationale reclame en de regionale jobadvertenties.

Als grootste regionale gratis printtitel van het land slaagde Passe-Partout er voor het vijfde jaar op 
rij in zijn bereik verder uit te breiden dankzij een consistent merken- en redactiebeleid. Het lezers-
publiek groeide aan tot wekelijks 4,4 miljoen lezers. Op dit ogenblik bereiken de bijna 100 lokale 
edities samen zowat één Belg op twee in de leeftijdscategorie van 12 jaar of ouder.

Audiovisuele producties

De audiovisuele producties genoten een ruime weerklank. Nostalgie kon prat gaan op een succesvol 
jaar ondanks de moeilijke advertentiemarkt. Het bereik in het zuiden van het land  
steeg verder tot 10,6% en in het noorden verwezenlijkte Nostalgie Vlaanderen een opmerkelijke 
doorbraak met bijna 4,6% van de luisteraars.
Nostalgie Vlaanderen geniet sinds begin 2010 van een volledige dekking dankzij de aankoop van 
frequenties in Limburg, waardoor de radiozender sinds 1 maart 2010 overal in Vlaanderen kan 
worden beluisterd.

Corelio-dochter De Vijver (40%), met onder meer het productiehuis Woestijnvis, legde  stabiele 
resultaten voor. 

Resultaten
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Resultaten

Resultatenrekening

De geconsolideerde omzet van de groep daalt, mede door de deconsolidatie van Caviar, licht 
met 4% en bedraagt 398 miljoen euro. Deze daling vloeit vooral voort uit de verminderde 
inkomsten uit de jobadvertenties, nationale themareclame en de dalende volumes in de 
printing divisie. Ondanks besparingsplannen kon de terugval van de reclame-inkomsten niet 
volledig worden gecompenseerd. De operationele cashflow (EBITDA) bedraagt 28,5 miljoen 
euro, tegenover 37,5 miljoen euro in 2008. 

De financiële resultaten verbeteren dankzij de snelle daling van de schuldgraad in 2009. 
De buitengewone opbrengsten bedragen 6 miljoen euro ingevolge meerwaarden gereali-
seerd door de verkoop van enkele niet-strategische activa en van enkele vastgoedpanden.

De uitzonderlijke kosten ten bedrage van 6,3 miljoen euro betreffen vooral herstructure-
ringskosten gelinkt aan de besparingsplannen die in 2009 werden geïnitieerd.

Rekening houdend met de afschrijvingen, de geconsolideerde goodwill op al onze partici-
paties ten bedrage van 5,6 miljoen euro en de positieve resultaten van de geconsolideerde 
bedrijven volgens de vermogensmutatiemethode (1,3 miljoen euro), bedraagt de geconsoli-
deerde winst 1,7 miljoen euro (Belgian GAAP). De nettocashflow bedraagt 26,5 miljoen euro, 
tegenover 33,4 miljoen euro in 2008.

In 2010 wil Corelio zijn transformatieproces voortzetten, ondersteund door een solide op-
lage van zijn drie titels, een groei van het lezersbereik en van de inkomsten uit de websites. 
De groep zal ook de programma’s voor een procesoptimalisering verder implementeren, om 
op die manier het concurrentievermogen van al haar activiteiten te vrijwaren.

Balans

De vermindering van het balanstotaal wijst op een 
vertraging van de economische activiteit, maar ook op 
een aanzienlijke verbetering van het beheer van het 
bedrijfskapitaal. Dankzij de desinvesteringen en de 
matiging van de investeringsprogramma’s is de net-
toschuldpositie in grote mate verbeterd en bedraagt 
deze eind 2009 52 miljoen euro,  
in vergelijking met 73,3 miljoen euro een jaar voor-
dien.

Bruno de Cartier
Chief financial officer
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Geconsolideerde balans Geconsolideerde resultatenrekening 

2009 2008 2007

Vaste activa
Immateriële vaste activa 4.258 5.341 5.105

Goodwill 51.008 55.897 40.438

Materiële vaste activa 70.779 81.937 78.569

Financiële vaste activa 24.702 23.969 22.872

Vlottende activa
Vorderingen > 1 jaar 1.069 1.155 232

Voorraden 7.849 13.647 8.848

Vorderingen < 1 jaar 69.151 81.081 67.335

Geldbeleggingen 11.224 8.115 7.153

Overlopende rekeningen 2.435 2.844 2.259

Totaal activa 242.475 273.986 232.811

Eigen vermogen
Kapitaal 12.600 12.600 12.600

Geconsolideerde reserves 44.168 44.865 50.291

Belang van derden 61 100 188

Voorzieningen 19.830 24.775 15.907

Schulden
Schulden > 1 jaar 38.247 53.980 26.789

Financiële schulden 18.338 20.621 22.169

Handelsschulden 74.330 82.453 70.450

Vooruitbetalingen 33.501 33.165 33.066

Overlopende rekeningen 1.400 1.427 1.351

Totaal passiva 242.475 273.986 232.811

(x 1.000 euro)

2009 2008 2007

Bedrijfsopbrengsten 397.991 410.545 376.489

Bedrijfskosten 386.926 392.407 358.871

Handelsgoederen 98.771 97.903 86.851

Diensten & div gdn 157.207 163.405 150.151

Bezoldigingen 110.336 108.219 101.299

Afschrijvingen 17.532 19.340 18.022

Andere bedrijfskosten 3.080 3.540 2.548

Bedrijfswinst 11.065 18.138 17.715

Financiële opbrengsten -2.231 -1.164 -1.353

Afschrijvingen goodwill -4.479 -4.396 -3.814

Courante winst 4.355 12.578 12.548

Uitzond. Opbrengsten 6.034 564 2.342

Uitzond. Kosten -6.380 -8.027 -3.682

Winst voor belastingen 4.009 5.114 11.208

Belastingen -2.111 -1.782 -5.817

Winst van het boekjaar 1.898 3.362 5.391

Vermogensmutatie -164 140 1.066

Geconsolideerde winst 1.734 3.502 6.457

Aandeel van de groep 1.725 3.479 6.402

(x 1.000 euro)
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Moedermaatschappij

Integrale consolidatie

CORELIO nv
1070 Brussel | BE 0415.969.454

ACKROYD PUBLICATIONS nv
1702 Groot-Bijgaarden | BE 0412.108.854
gehouden deel kapitaal: 100%

BLUESTAR INTERACTIVE nv
1190 Brussel | BE 0428.986.557
gehouden deel kapitaal: 100%

CORELIO CONNECT nv
1702 Groot-Bijgaarden | BE 0405.773.368
gehouden deel kapitaal: 100%

CORELIO NEVADA PRINTING nv
1070 Brussel | BE 0418.447.508
gehouden deel kapitaal: 100%

CORELIO PUBLISHING nv
1702 Groot-Bijgaarden | BE 0401.096.285
gehouden deel kapitaal: 100%

DRUKKERIJ NEVADA nv
1070 Brussel | BE 0406.445.539
gehouden deel kapitaal: 100%

EDITIONS DE L’AVENIR nv
5004 Bouge | BE 0404.332.622
gehouden deel kapitaal: 100%

GEZONDHEID nv
8570 Vichte | BE 0467.073.410
gehouden deel kapitaal: 100%

GO-PRINT nv
1070 Brussel | BE 0471.491.264
gehouden deel kapitaal: 100%

JOBAT nv
1702 Groot-Bijgaarden | BE 0463.753.931
gehouden deel kapitaal: 100%

JOBSPOTTER nv
1070 Brussel | BE 0472.657.739
gehouden deel kapitaal: 100%

MINOC BUSINESS PRESS nv
2300 Turnhout | BE 0461.842.239
gehouden deel kapitaal: 100%

MINOC ONLINE bvba
2300 Turnhout | BE 0467.824.268
gehouden deel kapitaal: 100%

NEVAWALL nv
1070 Brussel | BE 0428.018.834
gehouden deel kapitaal: 99,92%

Geconsolideerde vennootschappen

PASSE-PARTOUT nv
6900 Marche-en-Famenne 
BE 0448.890.066
gehouden deel kapitaal: 100%

PASSE-PARTOUT VLAANDEREN nv
3018 Wijgmaal | BE 0444.716.591
gehouden deel kapitaal: 100%

SOFADI nv
1070 Brussel | BE 0403.506.241
gehouden deel kapitaal: 100%

SPOTTER nv
1070 Brussel | BE 0441.536.674
gehouden deel kapitaal: 100%

VLAAMS-BRABANTSE MEDIAMAATSCHAPPIJ nv
3001 Heverlee | BE 0448.442.084
gehouden deel kapitaal: 100%

Evenredige consolidatie

GROENNET nv
1702 Groot-Bijgaarden | BE 0470.169.886 
gehouden deel kapitaal: 50,07%  
    
M-SKILLS nv
1040 Brussel | BE 0473.595.273  
gehouden deel kapitaal: 50%

NOSTALGIE nv
1000 Brussel | BE 0442.436.893  
gehouden deel kapitaal: 50%  
    
INMEMORIAM nv
3500 Hasselt | BE 810.888.326  
gehouden deel kapitaal: 50%
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Geassocieerde vennootschappen waarop  
de vermogensmutatie wordt toegepast

Andere Vennootschappen

ARKAFUND nv
1702 Groot-Bijgaarden | BE 0878.929.173
gehouden deel kapitaal: 25%

BIKE FILM
1018 HA Amsterdam | NEDERLAND
gehouden deel kapitaal: 11,93%

CAVIAR FILMS nv
1000 Brussel | BE 0476.386.596
gehouden deel kapitaal: 35,79%

CAVIAR GROUP nv
1000 Brussel | BE 0870.626.666
gehouden deel kapitaal: 35,79%

CAVIAR L.A. INC
CA 90291 Venice Beach | VERENIGDE STATEN
gehouden deel kapitaal: 35,79%

CAVIAR LAB nv
1000 Brussel | BE 0458.891.756
gehouden deel kapitaal: 35,79%

CAVIAR TV nv
1000 Brussel | BE 0475.037.506
gehouden deel kapitaal: 35,79%

DEMENSEN nv
1932 Sint-Stevens-Woluwe | BE 0474.766.993
gehouden deel kapitaal: 16%

DE VIJVER nv
1800 Vilvoorde | BE 0466.137.359
gehouden deel kapitaal: 40%

VAR nv
1932 Sint-Stevens-Woluwe | BE 0441.331.984
gehouden deel kapitaal: 10%

BELGA nv
1030 Brussel | BE 0403.481.693
gehouden deel kapitaal: 17,66%

PRESS BANKING
1070 Brussel | BE 0471.483.841
gehouden deel kapitaal: 16,70%

Geconsolideerde vennootschappen

VLAAMSE DAGBLADPERS cvba
1070 Brussel | BE 0465.907.925
gehouden deel kapitaal: 25%

VLAANDEREN EEN nv
2050 Antwerpen | BE 0890.243.036
gehouden deel kapitaal: 25%

WEBPLICATIONS nv
3018 Wijgmaal | BE 0895.164.696
gehouden deel kapitaal: 28,66%

WOESTIJNVIS nv
1800 Vilvoorde | BE 0460.337.749
gehouden deel kapitaal: 39,85%

ZIMMO bvba
3018 Wijgmaal | BE 0896.437.772
gehouden deel kapitaal: 28,66%

EASYDUB nv
1081 Brussel | BE 0879.809.794
gehouden deel kapitaal: 20%

MEDIARGUS nv
1030 Brussel | BE 0466.787.259
gehouden deel kapitaal: 28,57%

MINOC BUSINESS PRESS NEDERLAND BV
1211 GN Hilversum | NEDERLAND
gehouden deel kapitaal: 100%

MUSIC AND SOUNDDESIGN ASSOCIATES nv
1081 Brussel | BE 0471.650.919
gehouden deel kapitaal: 20%

REPROCOPY cvba
1070 Brussel | BE 0470.162.265
gehouden deel kapitaal: 28,57%

SCRIPTA nv
1090 Brussel | BE 0452.164.906
gehouden deel kapitaal: 25%

SONICVILLE MUSIC AND SOUND DESIGN nv
1081 Brussel | BE 0889.201.869
gehouden deel kapitaal: 14,46%

SPIRITUS bvba
3018 Wijgmaal | BE 0465.382.442
gehouden deel kapitaal: 28,66%

T.T.T.I. bvba
1800 Vilvoorde | BE 0448.196.715
gehouden deel kapitaal: 39,84%

COPIEPRESSE
1070 Brussel | BE 0471.612.218
gehouden deel kapitaal: 14,87%

AUDIOPRESSE nv
1000 Brussel | BE 0427.115.150
gehouden deel kapitaal: 16%
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Corelio Management

Raad van bestuur

Corelio Management Team

Thomas Leysen, voorzitter 
Philippe Delaunois, ondervoorzitter 
Luc Missorten, chief executive officer 
Bruno de Cartier, chief financial officer 
Guido Boodts 
Philippe Mathieu 
Gustaaf Sap 
Jan Suykens 
Wouter Vandenhaute 
Luc Van de Steen 
Philippe Vlerick 

Geert Steurbaut, secretaris

Luc Missorten, chief executive officer
Bruno de Cartier, chief financial officer
Ingrid De Wilde, corporate director hr
Jan Lynen, corporate director operations
Hans De Rore, corporate director advertising
Quentin Gemoets, managing director editions de l’Avenir
Peter Vandermeersch, executive editor Vlaamse media 
Eric Christiaens, corporate director regional free press & classifieds
Renaat Truijen, chief information officer
Gert Ysebaert, uitgever Vlaamse media
Geert Steurbaut, secretary-general
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Adressen

CORELIO NV

CORELIO PUBLISHING nv 
(na naamswijziging VUM nv op 1/1/2010)

Researchdreef 30
1070 Brussel
tel. 02 467 22 11

www.corelio.be

Gossetlaan 30
1702 Groot-Bijgaarden
tel. 02 467 22 11

www.nieuwsblad.be
www.sportwereld.be
www.gentenaar.be
www.standaard.be
www.standaard.biz

CORELIO BUSINESS DEVELOPMENT
Gossetlaan 30
1702 Groot-Bijgaarden
Tel. 02/467.49.13

CORELIO PRINTING COLDSET
Gossetlaan 30
1702 Groot-Bijgaarden
tel. 02 467 22 11

CORELIO PRINTING HEATSET
Keerstraat 10
9420 Erpe-Mere
tel. 053 82 03 11

www.corelioprinting.be

CORELIO CLASSIFIEDS
Gossetlaan 30
1702 Groot-Bijgaarden
tel. 02 467 22 11

www.corelioclassifieds.be

CORELIO CONNECT
Gossetlaan 30
1702 Groot-Bijgaarden
tel. 02 467 22 11

www.corelioconnect.be

JOBAT
Gossetlaan 32
1702 Groot-Bijgaarden
tel. 02 467 27 27

www.jobat.be

Corelio NevAdA PriNtiNg Nv
Researchdreef 30
1070 Brussel
tel. 02 526 01 50

www.nevada-nimifi.be

Blue StAr iNterACtive Nv (vroom)
Hoge Wei 37 
1930 Zaventem
tel. 02 721 88 03

www.vroom.be

PASSe-PArtout Nv
Aux Minières
Z.I. de Marloie II
6900 Marche-en-Famenne
tel. 084 31 01 11

www.passe-partout.be

PASSe-PArtout vlAANdereN Nv
Vaartdijk 3 bus 401
3018 Wijgmaal
tel. 016 44 28 00

www.passe-partout.be

regie PASSe-PArtout
Vaartdijk 3 bus 401
3018 Wijgmaal
tel. 016 44 28 79

www.passe-partout.be

SCriPtA Nv
Green Land b 01
Etienne Demunterlaan 1
1090 Brussel
tel. 02 475 37 50

www.scripta.be

editioNS de l’AveNir Nv
Route de Hannut 38
5004 Bouge
tel. 081 24 88 11

www.actu24.be
www.lejournaldesenfants.be
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Adressen

MiNoC BuSiNeSS PreSS Nv
Parklaan 22 B 10
2300 Turnhout
tel. 014 46 23 00

www.minoc.com
www.zdnet.be
www.gamespot.be
www.pcmagazine.be
www.clickx.be

ACkroyd PuBliCAtioNS Nv
Gossetlaan 30
1702 Groot-Bijgaarden
tel. 02 373 99 09

www.ackroyd.be
www.xpats.com
www.flanderstoday.eu

WeBPliCAtioNS Nv (Zimmo)
Vaartdijk 3/103
3018 Wijgmaal
Tel. 016 89 44 77

www.zimmo.be

NoStAlgie Nv
Quai au Foin 55
1000 Brussel
tel. 02 227 04 50

www.nostalgie.be

NoStAlgie vlAANdereN Nv
Katwilgweg 2
2050 Antwerpen
tel. 03 210 04 40

www.nostalgie.eu

ArkAfuNd Nv
Gossetlaan 30
1702 Groot-Bijgaarden
tel. 02 467 49 11

www.arkafund.be

groeNNet Nv
Gossetlaan 30
1702 Groot-Bijgaarden
tel. 02 467 49 12

www.groen.net

geZoNdheid Nv
Kerkdreef 46
8570 Vichte
tel. 02 467 49 12

www.gezondheid.be

WoeStijNviS Nv
Harensesteenweg 228
1800 Vilvoorde
tel. 02 303 35 00

www.woestijnvis.be

CAviAr Nv
Havenlaan 75
1000 Brussel
tel. 02 423 23 00

www.caviar.be

vlAAMS-BrABANtSe  
MediAMAAtSChAPPij Nv (vBM)
Ambachtenlaan 25
3001 Heverlee
tel. 016 40 60 80

www.robnet.be
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Ce rapport est également disponible en français via information@corelio.be.
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